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Президентът «а Републиката Йосип Броз 
Тито отличи писателя Мирослав Кърлежа С 
Ордена югославска звезда с лента, по повод 
осемдесетгодишнината гна живота му и шестде
сетгодишна творческа дейност, а за извънред
ни заслуги в развитието на нашата литература 
и култура-
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Из речта на президента на Републиката Й. Б. Тито на Сутйеска

ЕДИНСТВОТО Е НАШАТА ОПОРА
колкото що беше по-рано по 
времето «а бивша Югосла
вия. Ние се борехме за новй 
обществени отношения и съ
знанието за това прониква
ше всички наши бойци.

НА 4 ЮЛИ ПРЕД ОКОЛО 6 000 БОЙЦИ и 100 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ, ДЕ
ЛЕГАЦИИ НА ВСИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ПОКРАЙНИНИ, ПРЕЗИДЕН
ТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ, В КОЯТО ГОВОРИ ЗА ИСТО
РИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БИТКАТА НА СУТЙЕСКА, РОЛЯТА НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ ВСИЧКИ УКЛОНИ И 
ДР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ВРАГ—ЗВЯР

Когато истината за наша
та борба проникна в светов
ната общественост, хората 
се удивляваха как ние в 
Хитлеровата крепост сме ус 
пели да устоим [на всички 
пристъпи. Нашата борба бе
ше зату*й и така да се каже 
символ на геройство и под
тик за много народи, които 
се бореха против колониали 
зма, които вече бяха извою
вали своя независимост и 
интегритет, както и на ония, 
които и днес се борят за сво- 
ята свобода и независимост.

Вие, които онсхши сте гле
дам! филма, а той по мое 
мнение е много добър — а в 
него и предадена само една 
малка част от онова, което

нашите народи. Борехме се 
за братството и единството, 
за това бъдещето да бъде по- 
хубаво, да бъде по-добро, от

от тях винаги тръгваше на 
борба като знаеше, че тря
бва да даде и живота си ако 
стане нужда.

Такива бяха нашите бой
ци. Между тях владееше та
кова другарство, че човек 
когато днес гледа у нас из
вестни аномалии, се чуди 
как в нашата среда има хо
ра, които отричат тази на
ша борба. Има сред тях до
ри и такива, които са уча
ствували в нея, но това са 
отделни, ллша .

Ние тогава водехме борба 
не за да създаваме по-добри 
позиции за себе си в бъде
щето. Никой от нас не знае
ше дали утре ще бъде жив. 
Но ние добре знаехме защо 
се борил!, знаехме, че трябва 
да установим здрави равно
правни отношения между

Обръщайки се към участвуващите в тържество
то на Сутйеска Върховният комендант и президент 
на Републиката Йосип Броз Тито между другото 
изтъкна:

— Битката на Сутйеска има огромно значение, 
както военно, така и политическо. Тук бе извоюва
на една победа, която даде възможност истината 
за нашата борба да проникне извън нашите грани
ци, целият свят да узнае кой тук е водил борба. 
Дотогава борбата в Югославия се мистифицираше, 
приписваше се на четниците и кой знай на какви 
ли не куизлинговци.

войната. А те бяха предим
но млади хора — жадуващи 
за знания, те се стремяха 
да овладеят марксическата 
теория- А те знаеха и това, 
че може би още на утреден 
може да загинат. Но всеки

Поради туй тази битка и- 
ма огромно политическо зна 
чение. А тя показа още 
що. Ние се борихме при те
жки условия, имахлш 
леко Ъръжие и твърде мал- 

боеприпаси, трябваше да 
водим сметка за всеки кур
шум. Трябваше да се борим 
против ония, които разпола
гаха с най-съвременно теж
ко въоръжение, авиация, тан 
кове, санитарни материали 
и достатъчно храна. А ние 
ядехме сремуша, трева и ко 
нско месо, за да спасим го
лия си живот, за да можем 
да се противопоставим 
врага, който все по-силно на 
пираше срещу нас (аплодис
менти).

не-

само
Йосип Броз Тито (НА 2 СТР.)

ко

От заседанието на Общинската конференция на СКС в Димитровград

В ПРИЛАГАНЕТО НА АМАНДМАНИТЕ РАБОТНИКЪТ 

ДА НЕ БЪДЕ САМО НАБЛЮДАТЕЛна

Неотдавна Общинската ко 
нференция на СКС в Димит
ровград разгледа оцен

ката за досегашната актив
ност на комисията за обще
ствено - икономически отно
шения по прилагането на ко 
нституциоштнте амандмани. 
Конференцията прие мате
риали за кадровата полити
ка и отново утвърди .несъм
нената политичеока отговор
ност’’ на гимназиалния, учи
тел Любомир Голубошич, ка
то го изключи от редовете 
на СЮК. На заседанието бе 
открито публично разисюза- 
не по измененията и допъл- 
ионнята на уставното реше
ние за реорганизация на об
щинската партийна органи
зация.

На това заседание Общин
ската конференция на СК 
даде преходна бележка «а 
прилагането па амапдмани- 
те в промишлената фабри
ка „Тигър” п за начина, по 
който тази сложна организа 
ция се е устроила на аманд- 
мании начала. Преди еди:* 
година специалистите в „Ти
гър” изработили техническо- 
технологическа, икономнче-

(СЛЕДВА НА 3 СТР.)

НАЙ-СИЛНОТО ОРЪЖИЕ

Но какво ггобеди тук? По- 
беди това, че комунистите 
водиха борбата — комунис
тите винаги бяха в челните 
редици. И че духът, ко*йто 
владееше всред комунисти
те, единството и лшшята иа 
Партията — проникваха и си 
чки бойци без разлика, без 
оглед дали са членове на Па 
ртистта или не. Това бяха оо 

днес трябва 
кои-йци — а това и 

да служи за пример —
свободен мо

мент, между две сражения» 
с оскъдната марксическа ли 
тература, с чкоято разполага
хме, учеха усърдно, въоръжа 
ваха се теоретически- за да 

онова оръжие, 
победи ®се- 

а това е марксиз
мът. Това не беше само тук- 
таме, това беше навсякъде, 
във всички части. Така би 
трябвало да бъде и днес.

то във всеки

овладеят с 
което може да
киго —

зати-След много години
нашето младо ноколе-

___трябва да знае как пред
т ечите му са се борили през

Производствениците да имат решаваща ролягние,
ние Всички са съгласни:



Е НАШАТА ОПОРАЕДИНСТВОТО
нашите народи, между хора 
та. Към това тряова да дол 
ринасят 
да допуснат в нашата стра
на някои хора да клеветят и 
нашата борба и онова, кое
то до днес постигнахме. А 
постигнахме наистина

пазим нещо тю- 
се случва. Защо- 
значи обида на

бдително да 
добио да не 
то това ще 
пашата революция, обида «а 
жертвите, които паднаха, за 
да могат хората да живеят 
по-добре, а ис само отдели и 

използват придобив- 
революцията. Придо 

бивките от революцията гря 
бва да бъдат, на първо мя
сто, за ония, които се бори
ха в нея, трябва да бъдат за 
всички таиш народи, а ис 
за отделаIи лица (аплодисме
нти).

Бие знаете, че сега се на
мираме пред сериозни зада
чи. Ние се подготвяме за Ае 
сетия конгрес на Съюза на 
комунистите в Югославия и 
конгреси ио републиките, 
подготвяме се за окончател
но приемане на новата Кон
ституция чийто проект е на 
публично обсъждане. Нова
та Конституция, по мое мне
ние, ще бъде документ от ис 
торичсско значение. Значи, 
настоящата година е твър
де богата. Всеки наш човек

(ОТ 1 С*ГР.) Скъпи мои другари бойци, 
вие, които тук проливахте 
кръв и всички бойци, които 
проливаха кръв навред по 
страната — сте длъжни зор 
ко да лазите никой да ие на 
руши онова за което се бори 
хме (бурни аплодисменти и
възклицания „Тито — Пар
тия"). .Тази величава манифеста
ция, на кодго дойдоха 6.500 
бойци от Сутйсока и много
хилядна маса ог всички ре
публики, свидете лствув а за 
това, че Сутйсока живее в 
сърцата ма нашит е хора (ап
лодисменти), чс нс са изчез
нали настроението и вярата, 
които носеха в себе си ония, 
конто паднаха тук, и ония, 
които живеят. Следовател
но, тази манифестация' днес 
трябва ла допринесе — а то
ва трябва да имат на пред
вид особено комунистите и 
бойците — да премахнем вси 
чки ония слабости, които о- 
ще съществуват в нашето об 
щсство. Трябва винаги да 
гледаме по пътя, който изми 
нахме — а минахме кървав 
път, така чс в настоящата 
фаза ша нашето обществено 
развитие да даваме свегли 
примери на бъдещите поко
ления.

Югославия, с множество фа 
бршш, с множество нови шо 
сета и ти. Докато в стара 
Югославия например имаше 
само 150 км асфалтови шо
сета, днес имаме над 23 хи
ляди километра нови шосе
та навред из страната.

Следователя го, цялата стра 
на промени образа си. Кой 
направи това? Това папрат 
ви нашата работническата 
класа със своята творческа 
роля, това направиха панти
те трудещи сс п пашите на
роди. Те бяха тези, кои/о се 
застъпваха и които и днес 
се застъпват. Следователно, 
комунистите и днес трябва, 
също така, както и по време 
па войната и преди войната, 
да бъдат единни, сплотени и 
да служат на другите за при 
мор как трябва да сс дър
жат във всяка среда.

Известно време имаше при 
нас някои слабости. Днес 
Съюзът, на комунистите от
ново стана силен, сплоти ре
довете сн п пази братството 
н единството на машите на
роди, пази пашата страна от 
всеки, който бп посегнал въ
рху нейното вътрешно един
ство или да наруши нейния 
иптегрптет н независимост.

СУТЙЕСКА ЖИВЕЕ

всички и не смеят

се разиграваше, тук — сте 
могли да видшчз какъв звер
ски враг сме имали. Във фи 
лма малко е дадено, ио то
ва не може и да се предаде. 
Не .може ни с думи да се 
опишат тези зверства. Те 
правеха такива неща, че чо
век наистина трябва да си 
зададе въпрос дали това на
истина бяха хора, или само 
имаха вид на хора, а в тях 
се криеха зверове.

мио-
хора да 
китс от го.

Освен това, ио време на 
освободителната война и в 
изграждането на страната 
след войната постигнахме ог 
ромеи престиж в света. Юго 
славия всред необвързаните 
страни е една от инициато
рите на политиката на необ- 
вързване, на организирането 
на необвързаните страни, а 
това ни налага големи зада- 

и залължения. Неру по
чина, Сукарно почина, На- 
сър почина. Но ние, които 
останахме продължаваме то
ва дело. И недейте да се чу
дите, драги другари и дру
гарки, че аз заедно с друга
рите си, трябва интензивно 
да се занимавам с външна 
политика. Захцото нас ни 
считат за един от главните 
инициатори на политиката 
на необвързване. А Югосла
вия в това отношение спече
ли огромен престиж и ние 
трябва да посветим на това 
внимание. Това е от голямо 
значение за нас.

А интересът за необвърза- 
ността от ден на ден нара
ства. На следващата конфе
ренция на необвързаните, 
която ще започне на 5 сеп
тември в Алжир ще има го
лям брой участвуващи стра
ни. Това ще бъде най-голяма 
Конференция на необвърза
ните досега. Докато на Бел- » 
градската конференция уча
ствуваха шефовете на 25 
страни, в Кайро бяха 47, в 
Лусака 54 — в Алжир ще 
участвуват 70 страни.

КОМУНИСТИТЕ — ЗА 
ПРИМЕР

чиНашата страна днес е е- 
динна. След войната тя пос
тигна огромни успехи. Опи
тите да се наруши братство, 
то н единството се провали
ха. Ние успяхме да премах
нем всички вътрешни аиома 
ли и и да осуетим намерени
ята на враговете на нашата 
обществена система. Днес 
нашата общност е единна 
благодарение именно па бит 
ките, каквато беше и тази, 
която може би е най-голяма 
та и най-тежката от всички. 
А ние навред по страната ки
махме много подобни битки, 
в които се ковеше братство
то и единството, от които из 
растна и нашето настояще. 
Каква беше ролята на кому
нистите по това време? Вие 
знаете, че във войната вля
зохме с 12 000 членове на Па 
ртията и към 30000 членове 
на СКОК). За цялата страна 
това число може би беше 
незначително. Но виждате, 
имахме монолитно единство. 
До войната премахнахме 
всички фракционни клики и 
попречихме на опитите в Па 
ртията да се внесе раздор. 
Създадохме монолитна и 
здрава Партия и от войната 
излязохме със стотици хиля
ди комунисти. Това значи, 
че комунистите са работили 
добре и преди войната, а 
през войната са гледали да 
бъдат за пример на всекиго. 
Показаха, че са готови да се 
жертвуват и това е именно 
онова, което вливаше дове
рие в Комунистическата па
ртия. Показаха, че са кому
нисти-бойци, които трябва 
да бъдат в челните редици и 
да служат за пример на дру
гите.

има право да участвува в 
това, с което така да се ка
же сс крои съдбата на наша 
та страна.

ИНИЦИАТОРИ НА 
НЕОБВЪРЗАНОСТТА

ОБИДА НА РЕВОЛЮЦИЯ-
Бих искал да кажа, друга

ри и другарки, още няколко 
политичес-

ТААз търся от нашите кому- 
особеио от бойцитеписта, а 

на Сутйеска и Неретва, от 
бойците навред по страната, 
от Хърватско, Сърбия, Сло
вения, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, и от всички 
крашца на страната ни — 
искам от тях да пазят заво
еванията, да бъдат в челни
те редици на борбата на Съ
юза на комунистите и упо
рито да се борят за онова, 
към което днес се стремим 
(аплодисменти).

думи за нашето 
ко положение 
Не би трябвало да се гледа 
само комунистите, 
да бъдат така да се каже на 
щрек, сами да се борят. И 
останалите трябва да се за
лавят на работа. Всеки наш 
гражданин трябва да е съз
нателен, че трябва да участ
вува в създаването на нови
те обществени отношения, 
на нови отношения между

Сега имаме проект на но
вата Конституция- Работни
ческата класа получава сво
ето право по Конституцията 
да бъде основен носител на 
нашето по-иататъшно обще
ствено развитие. А ония, ко
ито се опитват да забогатя- 
ват за сметка на работниче
ската класа, ще имат строг 
контрол над себе си. Онова, 
което ставаше досега не бе
ше правилно. Отсега трябва

в страната.

винаги

ЗАВЪРШИ МИНИСТЕРСКОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО 

ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ХЕЛЗИНКИ
СК ОТНОВО МОЩЕН

Да погледнем какво е на
стоящето положение в Юго
славия- Постигнати са о1ро- 
мни резултати в нашата тво 
рческа работа. Днес имаме 
съвсем нова, преобразена

работи, можеше да се види 
политиката на всяка страна 

международно 
положение. Не бих могъл да 
кажа, че са изнесени много 
нови гледища и становища 
от страна на която и да би
ло държава, взета отделно, 
които- малко или повече не 
са известни. Счиамт, че все 
пак е най-важното това, че 
е потвърдено, че всички стра 
ни участнички са решени да 
тьрсят пътища за конкрет
но изграждане на нови меж 
дусобни отношения, 
ще се създаде трайна сигур
ност и 
взаимно

Но на конференцията 
по-силно отколото 
да се очаква пролича 
денцията, че решенията за 
трайна сигурност и сътруд
ничество трябва да се потъ
рсят извън тесните рамки на 
блоковата разединеност.

В рзани земи, и то не само в 
подготовките на конферен
цията, но и в развитието на 
по-нататъшните отношения 
между страните — участнич

ва групация на развити и 
мощни държави към огром- 
-ното болшинство в света, из 
ложено на натисъка на вси
чки беди, 
недоразвитостта, 
лостта и икономическото и 
политическо подчиняване.

началото на този ме
сец в столицата на Фи 

иландия, Хелзинки, се със
тоя петдневното заседание 
на министрите на външните 
работи на Европа, САЩ и 
Канада, като първата фаза 
на конференцията за сигур
ност и сътрудничество на 
европейски континент.

в сегашното

произлизащи отки. изостана-
— Мисля, че с право 

да се каже — изтъкна той 
— че на конференцията се 
видя, че са открити по-широ 
ки простори за сътрудниче
ство покрай и над блокови 
те ограничения. Това важи 
не само за отношенията ме 
жду страните -— участнич
ки, но и за отношенията с 
другите страни в света, ка
кто и факта, че тази тенден
ция Ще укрепва, ако с нещо 
не бъде прекратен процесът 
на отслабване на напреже
нието.

може

Имаме още възможнос 
ти да се надяваме, че

еволюция ще 
се стигне до бъдещия значи
телен напредък на конферен 
Цията по този много важен 
въпрос.

с по-ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакди 
колегия

нататъшнатаСега предстои нова, значи
телно по дълготрайна и ве
роятно по-сложна работа в 
Женева, където от 18 септем 
ври ще се подготвят, чрез 
комисии,

с които
проектодеклара- 

ции, резолюции и други до
кументи за главната среща 
— подточки от дневния ред, 
който вече е приет.

по-широк простор за 
сътрудничество...

Директор,

т°етнв,г»
Ззет-шветИздавд „Братство" — 
Н^П^Станко Паунови 
Л* И, телефон 23 4М 

Юдишен абонамент 40, 
® полугодишен 20

главен и ~ Трябва, за съжаление 
да се каже, че конференция
та претърпя и един значите
лен неуспех. Тя не иска да 
приеме иможеше 

тен- --е „аИ&раГ^Г
това> че „а ко^ ~

гЗвд-С* Гна страните — участнички пт л^ Р и Тунис. Ис- 
към останалите страни в све приема нито“ от" 

, към развиващите се земи Ресованите държави, нито 
и необвързаните страни. може да се

Югославия взе дейно уча
стие в първата фаза на това 
важно историческо събитие. 
Нашата делегация бе воде
на от подпредседателя на 
Съюзния изпълнителен 
вет и съюзен секретар на 
външните работи Милош Ми 
нич, който във връзка с кон 
ференцията между другото 
заяви:

— В тази фаза, в речите 
на министрите на външните

— Не по-малко

да се по-дшкара

ЖЖ*
_ едк — Нжш
Пачапщца „В уж ^ 
Л**в” Ст. Паунови* 

МП-Ваш.

съ-
РОЛЯТА НА НЕОБВЪРЗА

НИТЕ И НЕУТРАЛНИ 
СТРАНИ

приеме в която 
и да било форма Израел ка- 

. то
Минич каза, че много стра 

ни, големи и малки, са под
чертали значението на роля
та на неутралните и необвъ-

— Това все °ще е далече 
от отношението, каквото би 
трябвало да

агресор да бъде равнопра 
вен с арабските 
жертва на агресията".

страниима една така-
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Заседание на Президиума на СФРЮ От заседанието на Общинската конференция на СКС

Й.Б. Тито-шеф на деле
гацията на конференци

ята в Алжир
В прилагането на амандманите работ
никът да не бъде само наблюдател

(ОТ 1 СТР.)
ска и самоуправителна до
кументация» с която ведна
га е запознат всеки работ
ник в колектива по крит ери 
ите, мерките и становищата 
които предлагат материали
те за новото 
По този начин 
на фабриката в Димитров
град са се устроили в основ 
на организация на сдруже
ния труд.

Що се отнася до останали
те фабрики, кооперацията, 
органите на управата, общ
ностите с взаимен интерес и 
тл., както и организациите, 
чиито седалища са извън Ди 
митровград, са отправени 
доста критики, които са би
ли насочени в три основни 
направления.

По-малко или повече, във 
всички организации късно 
се пристъпило към изработ
ка на устав и нормативните 
акти. Нито в една организа 
ция няма предварителен ана 
лиз на кой начин да се ор
ганизира. Разбираемо е 
гава защо работниците са 
малко или повече само наб
людатели, защото практиче
ски те няма за какво да се: 
консултират и решават. Вме 
сто това цялата тежест се 
стоварва на специалистите, и 
ръководителите, като че пре
устройството е нещо, което 
е само тяхна специалност и 
отговорност. С това е види
ма опасността прилагането 
на амандманите да не се све 
де на формално-правна 
тивност — на изработка на 
устав и друга документация 
и подписване на самоуправи 
телни споразумения.

Обаче, казано бе 
не може да става дума з&

; амандманно преустройство,
! доколкото ролята на работ

ника се свежда само на ро
лята на пасивен наблюдател. 
Някъде амандманите се ми- 
стифицират, и дори се каз
ва, че това е сложна мате

рия, неразбираема за работ
ниците, затова те са само 
наблюдатели. Такива схва
щания спъват активността и 
акциите на работниците.

Противоположно на таки
ва предположения бе изтък» 
нато, че цялата политическа 
мъдрост се състои в това да 
се обясни на работниците 
материята по най-прост на
чин, че те трябва да прила
гат амандманите още пове
че, че са носители на проце
са на създаване на дохода, 
и затова най-непосредствено 
трябва да решават по раз
пределението му и трябва да 
знаят, как извънстопанските 
организации и общностите 
с взаимен интерес изразход
ват средствата, които те съз 
дават, да влияят за най-ико
номичното и най-ефикасно 
задоволяване на техните ну
жди и нуждите на обществе 
но-политическите общности.

Бе ясно изразено недовол
ството когато, стана дума за 
устрояването на организаци 
ите, чиито седалища се на
мират извън Димитровград. 
Конференцията счита, че вой 
чките би трябвало да дадат 
на преглед целокупната до
кументация за организация
та и развитието си на обще 
ствено - политическите общ
ности, по простата причина, 
че обезпечават доход на та
зи територия.

Заради такъв вид умишле
на или неумишлена съпро
тива Конференцията призо
ва всички организации на 
СК и други обществено-по
литически организации да 
направят всичко възможно, 
щото работниците активно 
да участвуват в приложени
ето на амандманите. Още по 
вече, че трябва да се раз
громят несамоуправителни- 
те схващания, които пасиви- 
зират работниците и да съз- 
дадат такава атмосфера, в 
която те активно и свободно 
биха участвували в провеж
дането на амандманските

принципи.
Конференцията прие мате 

риалите по кадровата поли
тика, които бяха на обсъж
дане във всички партийни 
организации в общината.

Уставната комисия на ръ- 
юза на комунистите в Сър
бия, след като установи „не
съмнената политическа отго 
ворност’' на члена на конфе 
ренцията Любомир Голубо- 
вич, отхвърли решението на 
Общинския комитет за него
вото изключване зарад то
ва, че такова решение за 
член на Общинската конфе
ренция на СК може да доне 
се само Общинската конфе
ренция. Затова Конференци
ята отново изслуша образ- 
ложението и предложението 
на ОК на СКС за неговото 
изключване от редовете на 
СК, заради становищата ,^у, 
които са противоположни 
на политиката на СК. След 
това Конференцията изклю
чи от редовете на СЮК Лю
бомир Голубович.

Секретарят на ОК на СКС 
Райко Зарков предупреди 
Конференцията, че според 
сведения на Службата по об 
ществено счетоводство, де
кемврийските лични доходи 
са върнали всички организа 
ции, освен гимназията и ап
теката. По този повод на за
седанието бе решено да се 
подведат под политическа от 
говорност всички онези, кои 
то са се противопоставяли 
на Съюза на комунистите.

На края бе поставен въп
роса за реорганизацията на 
СК в общината. Предложе
ния за реорганизацията ще 
бъдат разпратени във всич
ки организации въз основа 
на разискванията, които ще 
се водят в предконгресната 
активност и въз основа на 
които ще се изработи про
ект за изменение и допълне
ние на уставното решение 
за реорганизацията на об
щинската организация на 

М. Б. — А. Д.

ПОАЙга™ГкА1геЛтТ“° На "резнАента на Репуб- ~” Носип Броз Тито на 9 юли на Бриони се е 
състояло 22-ро заседание на Президиума на Социа
листическа федеративна република Югославия на 
което за подпредседател на Президиума единодуш-
МИТЯ3РИБИЧЙ’Ч Т "а ПрезидиУма от СР Словения МИТЯ РИБИЧИЧ, с мандат, който започва 
август 1973 година.

ликата

организиране.
колективите

от 1
Президиумът е обсъдил и 

одобрил досегашния ход 
подготовките за Конференци 
ята на необвързаните стра
ни в Алжир и е дал насоки 
за бъдещата работа. Съще
временно е именувана деле
гация» която ще застъпва 
СФРЮ на Конференцията на 
необвързаните страни в Ал
жир. Шеф на делегацията е 
Йосип Броз Тито, а членове: 
Едвард Кардел, Милош Ми- 
нич, Лазар Колишевски, 
Аугустин Папич, Стана То- 
машевич, Осман Джикич, и 
представител, който ще бъде 
определен от Председател
ството на Съвета на Съюза 
на синдикатите на Югосла
вия.

Президиума особено се обо
собяваше на плана 
суване ца общите 
на републиките 
ните покрайнини по твърде 
важни въпроси на развитие
то и стопанска политика, за 
които, както ви е известно, 
в рамките на Съюзния изпъл 
нителан съвет и другите ме- 
ждурепубликански тела 
някога такова съгласи^ 
можеше да се постигне. По 
тези и други въпроси в рам
ките ца правата и длъжно
стите на

на на съгла 
интереси 

и автоном-

по-
не

Президиума, Пре
зидиумът действуваше като 
монолитно цяло и колектив, 
който е оправдал своето съ
ществуване в конституцион
ната система на Югославия, 
на което, без съмнение, зна
чително допринесе и иници
ативата на досегашния под
председател другаря Рато 
Дугонич.

Плодотворната 
активност

то-

Подпредседателят на Съю
зния изпълнителен съвет и 
съюзен секретар на външни
те работи Милош Минич е 
запознал Президиума с ра
ботата на Конференцията 
за европейска сигурност и 
сътрудничество в Хелзинки. 
Президиумът положително 
е оценил активността на де
легацията на СФРЮ на Кон
ференцията в Хелзинки.

Генерал-полковникът на 
ЮНА и секретар на Съвета 
за работите по народна от
брана Иван Долничар е ос
ведомил Президиума за за
седанието на тоя съвет про
ведено на 28 юни. Президиу
мът е подкрепил предложе- 
нията и становищата на Съ
вета във връзка с конститу
ционното и уставно регули
ране на народната отбрана, 
с новия проектозакон за на
родната отбрана, както и 
по отношение на финансира 
нето на Югославската наро
дна армия-

и полезна 
на Президиума 

положително оцениха и вси
чки републики и автономни 
покрайнини на сесиите н^ 
своите скупщини когато раз 
леждаха работата на Прези
диума. За работата на 
зидиума говорих 
Щия събор на Федерацията 
на 23 април тази година. Же 
лая Президиумът да

ак-
Пре- 

и на Об-

продъл- тогааза,жи с такава работа.
След думите на другаря 

Тито Митя Рибичич е благо
дарил ца указаното доверие, 
подчертавайки, че Президиу 
мът в същия дух ще върши 
своите конституционни за-

СК.дължения.

Първото „действие“ на общественото раз
пределение ще става в самата организация на 
сдружения труд. А той именно се отнася до 
задоволяване на личното и общото потребле
ние на работниците, разширяването и подо
бряването на производството и необходим®- 
стта от създаване на ресурси. Това е оставе
но на волята на основните организации, но 
не е предписано с административни мерки. 
Конституцията прокламира само изходното 
начало: да се разпределя съответно приноса 
който всяка основна организация дава към 
увеличението на собствения и обществения 
доход.

Нотни е Проектоконституция-
та на СФРЮПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛА

ГОДАРНОСТ НА РАТО ДУ
ГОНИЧ Доходът е 

неотчуждимНа заседанието на Прези
диума на СФРЮ, след като 
е оповестил решението за 
избора на новия подпредсе
дател на Президиума на 
СФРЮ Митя Рибичич, пре
зидентът на Републиката 
Йосип Броз Тито е казал:

— Позволете ми да изпол-

С новата Конституция се предвижда с ре
зултатите от труда да разполагат ония, коигго 
са ги и създали. За това нещо говорят и раз
поредбите, отнасящи се до решаването по до
хода в основната организация па сдружения

ГРУЛЧий е дохода? На основната организация 
на сдружения труд ли, или на цялото обще
ство?

кои-В самоуправителннте споразумения, 
то вече са в сила още по-определено е каза- 

по-голям доход на зает работник в дадена 
основна организация — повече средства 
лични доходи като при това съразмерно ра
стат и средствата за инвестиции.

Всеки принос към увеличението на дохо
да се изразява в общо вложения настоящ и 
минал труд. Следователно, когато работници
те в една основна организация утвърждават 
правото си да решават за личното и общест
веното разпределение, те не изхождат 
от усилията и труда на работно място, но все 
повече от своето ангажиране за правилно сто 
пашгаване със средствата и дохода, изхождат 
от своята самоуправителна функция.

зувам случая, в свое лично 
име, а мисля че споаслям 
мнението и на всички члено 
ве на Президиума, да отда
ла признание и заблагодаря 
за сътрудничеството и поло
жения труд в работата на 
Президиума на досегашния 
подпредседател другаря Ра* 
то Дугонич.

Покрай това, че е предсе- 
почти всички засе- 

и ме е

по: за

В действителност, ако въпроса се постави 
не е на място. Дохедът напо стария начин,

една основна организация е резултат и 
нейната работа и от дейността на цялото об
щество, същевременно. Същността значи ие 
се състои в утвърждаването на право на собст

— Касае се

от

само
веност и неговото разграничаване, 
за правото на управляване. В този смисъл до
ходът изцяло е в ръцете на ония, които са го 
създали. И от тях произлизат и всички пълно
мощия от горния вид. Това ще рече напри- 

л я никой не ще може да раз-

давал на
дания на Президиума

в председаването
на Съ-замествал

на повече заседания 
вета за работи по народна 
отбрана и на Съвета по въп 
роси на държавната сигур 
пост и в голямо число про 
токоларни задължения» АРУ 
гарят Дугонич през тоя пе' 
риод подтикваше и разви* 

оживена и плодо

Истинското обяснение на често поставя
ния въпрос ма „право на собственост" над до
хода дават именно самоуправителните спора
зумения- С тях работниците взаимно се задъл- 

като добри самоуправители правилно 
да решават за дохода. С това те потвържда- 

всекм доход е салто част от обществе-

мер, че занапред __
пределя дохода между основните организа
ции и тяхното предприятие или някоя по-ши
рока асоциация. Дори ни данъчните и други
те подобни облагания няма да представляват 
занапред класична „подялба” с държавата, 
без оглед на законната принуда, която и за
напред ще се прилага към някои от тях. Все 
опече ще имаме работа със сдружаване на 

средства'под контрол на работнищгге. А все 
по-малко с наложено „разпределение .

жават

ват, че
иото, но и принос към неговото създаване и 
повишение а с това и паспорт за участие наваше много 

вита дейност на Президиума 
в осъществяването на него- 

конституционни задъл-
всекиго в разпределението.

вите
жения. Тази активност на Страница 3
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Седми нши-тържеотвено ознаменуван 

в Димитровградска община
Босилеград

ГЛАВНИ ТЪРЖЕСТВА НА БУКОВ РИД 
И КИН СТАН

лежите, участници в парти- 
поход. Слел спорт

ните състезания» започна на
родно увеселение, което про 
дължи до късните вечерни 
часове.

Чествуваието Деня на бое-|Иво се проведе па историчес- 
ца в Босилеград започна с акото място Буков рид. Бор- 
културнозабавна програма, '«,'чес.кмте организации от Ьо- 
която пред многобройните * силеград и Търговище поло- 
зрители бе предадена в жпха венци пред паметника 
двора «а 
програмата

младежи-работници, пшназ! 1 
и граничари. След това 

няколко бойци разказаха 
спомени от Народооовободи- 
темгата воина. За значение
то на празника говори Лазар 
Стойнев, обществено - поли
тически деец от Босилеград.

Градската младеж органи
зира лагерен огън, около ко
йто до късна вечер са виеше 
„козарско“ хоро.
Главното общинско

часа в при
месиш-

В дванадесет 
еъствие на гостите, 
то население, участниците в 
похода и представители 
Съюза на бойците бе поло-

Чествуваието па 7 юли, 
Дспя на въстанието в Сър
бия, започна ма 6 юли с пар
тизанския поход на младеж
та. Този ден, в утринните ча 
сове, четиридесетина младе
жи тръпнаха от Димитров
град. Между тях бяха и бой
ците: петдесет и пет годиш
ния Недко Георгиев и пет- 
дссетгодишния Рангел Каме
нов, както и иай-малкидт у- 
частпнк в похода, дванаде
сетгодишният ученик, Дра
голюб Иванов. От Димитров 
град, през Лукавица, участ
ниците в похода се упътиха 
към граничната застава „Ово 
бода” край село Всрзар. Тук 
па паметника на загиналия 
вСймик’, Милептис Милентие 
пич, бе положен венец от 
овежи цветя. След кратка 
почивка при граничарите от 
заставата, където бяха уго- 
стони с войнишки фасул, у- 
частницитс от похода сс упъ 
тиха към Г. Невля. Тук съ
що бе положен венец на па
метника па загиналите бой
ци от този край през време 

Народоосвободителната 
война. Бе посетена и гранич 
пата застава „Каваци" край 
село Врапча, Петачинци и 
граничната застава край то
ва село. Тук, сърдечно пос- 
орещиати от армейците, уча 
стипците в похода прекара
ха нощта и следобедните ча
сове, които минаха в съвме
стно увеселение и спортни 
състезания- Тези часове, пре 
карани с граничарите ще ос 
тавят незабравими спомени 
на младежите. В 5 часа сут
ринта, на 7 юли, младежите 
сс упътиха към Звонска ба
ня. След почивката те се у- 
пътиха към Трънски Одоро- 
вци, където беше последна 
та спирка в техния двудне
вен поход.

От ранните утринни часо
ве — коли, рейсове, стотици 
хора се бяха стекли в Тдън- 
ско Одоровци, където беше 
централното тържество цо 
случай 7 юли. В 11,30 ч. ме
стното население посрещна 
младежите, участниците в 
похода.

заиския

на
шмназията. В 

участвуваха: ц
на загиналите партизани.

И Деия иа въстанието — 
7 юли бе тържествено отпра 
зиуваи. На историческото 
място Кин-сташ сс проведе 
голям събор, на който гари- 
съству.ваха мнозина участин 
ци от НОВ. Пред паметника 
па загиналите партизани, бо 
рческите организации от До 
лна Агобата и Босилеград по
ложиха венци. Също така н 
общинските обществено - по 
лмтпчсскн организации по
ложиха венци.

сти

;

в. в.тържест

Стрезимировци

СЕДМИ ЮЛИ ТЪРЖЕСТВЕНО 
ЧЕСТВУВАН

вако-българоката граница в 
присъствието на около 2,5 
хиляди граждани се проведе 
народен събор.

В Деня на въстанието ца 
Сърбия през последните ня
колко години в с. Стрезилш- 
ровци не се готви официал
на програма, а населението 
от осемте села на Клисур- 
ския район и Власина — Сур 
дулишка община и от с. Пре 
слап — Църнотравска общи
на се събира на народен съ
бор и увеселение. Сега бяха 
пристигнали и много клисур 
ци от вътрешността на стра
ната, с цел да посетят свои
те близки и приятели и да 
помогнат в прибирането па 
реколтата.

Общинските ръководства па 
обществено - политическите 
организации и Общинската 
скупщина в Сурдулнца, в 
присъствието на граждани
те от Сурдулнца, на Седми 
юли положиха венци край 
паметника на загиналите бо 
йци в НОБ и край бюст-па
метника на Томо Йованович 
(Перо Мачкатовац), народен 
герой пред Културния дом в 
Сурдулнца.

Също така бяха положени 
венци и на Вл. Рид край па
метника на народния герой 
Ратко Павлович — Чичко и 
в Стрезимировци край паме
тника на Любчо Баръмов, 
племенника на известния ре 
волюционер Георги Димит
ров. Някои трудови органи
зации в Деня на въстанието 
в Сърбия организираха ко
лективни излети, а младеж
та танцови забави. В много 
села бяха организирани и на 
родни събори.

И населението от Клисур- 
ския 
вува
въстанието в Сърбия. В с. 
Стрезимировци край югосла-

на

_ ~'.-
Походниците на застава „Лазино бърдо“

Вечерта в Стрезимировци 
Народният университет от 
Сурдулнца организира по ра 
дио-уредбата безплатна заба 
ва за младежта от Клисур- 
ския край. Младежите оста
наха твърде доволни, защ*У 
то им липсват условия за ра 
знообразен културно - заба
вен живот.

Освен в Трънско Одоров- 
ци, 7 юли най-тържествено е 
празнуван в Изатовци. Тук, 
членовете на Съюза на бли

жен венец на паметната пло 
ча на загиналите по време 
на Народноосвободителната 
война от Трънско Одоровци 
бойци.

В следобедните часове се 
проведоха спортни състеза
ния по малък футбол между 
отборите на Трънско Одо
ровци, съседните села и мла

ците положили венец пред 
паметната плоча на загина
ли бойци от Висок, след кое 
то е започнало народно уве
селение.

край тържествено чест 
Седми юли — Деня на

М. В.
А. Д.

среща между отборите 
селата Петърлаш и Радейна, 
а след това започна народ
но увеселение. От 20 часа бе 
предаден югославския шра- 
лен филм „Диверсанти”, с 
който завърши предвидена
та програма.

Между многобройните хо
ра все пак не беше трудно 
да различим участниците в 
Народоосвободителната вой 
на. Между тях бяха и шест
десетгодишния Крум Вом- 
нов, петдесетгодишния Геор
ги Павлов, петдесет и двего
дишния Първан Соколов 
ито си припомняха за няко
гашните дни.

Положението беше опасно. 
В една атака на фашистки 
бункер загина брат ми Бо
рис. В този момент, като че 
ли получих двойна сила. Ка
то че ли силата на загина
лия ми брат „мина” при 
мен. До края на войната не 
забравих този момент 
наги, когато се срещахме с 
врага чувствувах болка и ня 
каква сила, която като че 
беше вън от мен.

Първан Соколов
СИ СПОМНЯ ОНЯ 
„само за една секунда не е 
бил пленен”.

— Намирахме се в ^ело 
Горно Гонье, край Ойеница. 
Бях изпратен да занеса 
смо в батальонния щаб, в 
града. Точно в момента, ко
гато пристигнах в съседния 
двор нахлуваха немци. Хвъ
рлих една бомба. Те за миг 
се ^объркаха и аз успях да 
избягам, а бяха само на де
сетина метра от мен. И днес 
не ми е ясно как не загинах 
в този ден.

И Георги Павлов си 
мня за приключенията от 
войната. От Димитровград, 
през Вучитърн, Рашка, Сйе- 
ница, Зворник, Дриняча (ко 
гато е отличен с Медал за 
храброст)... и най-трудната 
битка край Бйеловар, 
то от четиридесетте' души 
от неговата чета само 
мина останали живи.

на Припомняха си бойците за 
ония дни, когато гладни, го
ли и боси са щурмували на 
вражески бункери и вероят
но са очаквали оня ден, ко
гато слънцето свободно ще 
грее за всички, когато няма 
да има гладни, боси и голи. 
За един обикновен ден, кой
то сякаш по нищо не ще се 
различава от другите. Ден, в 
който ще положат венци и 
цветя на гробовете и памет
ните плочи на загиналите си 
другари и с едноминутно 
мълчание ще им изкажат 
олагодарност за всичко

и ви-

в инати
ден когато

, коП. Соколов Г. Павлов К. Воинов

БОЙЦИТЕ СИ СПОМНЯТ А. А.
пи-

ЧЕТВЪРТИ ЮЛИ - НЯКОГА И ДНЕС
Народното увеселение за

почна в ранните утринни ча 
сове. Стотици хора от Ди
митровград и околните села 
се бяха упътили към Петър
лаш, където беше централ
ното тържество в общината 
по случай 4 юли.

Най-напред се проведоха 
състезания по спортна стрел
ба, в които взеха участие 
стрелците от Димитровград,
Съюзът на бойците и

ва, около 13 часа, на памет
ната плоча на загинали бой
ци от Петърлаш, бяха 
жени венци от свежи цветя, 
а председателя на Общинска 
та организация на Съюза на 
бойците, Димитър Петров, 
произнесе слово, в което под 
черта значението на 4 юли. 
След полагането на венеца 
за гостите и местното насе
ление самодейната група 
при Центъра за култура и 
забава изпълни концерт от 
народни песни и хора. В сле

добедните часове се състоя 
традиционната футболна 
Крум Воинов, въпреки на

предналата си възраст, пока
за много добър успех в съ
стезанията по спортна стре
лба. Към него и другарите 
му се обърнахме с молба да 
каже нещо, от дните на вой
ната.

— Като днес

поло-

спо

ои спомням, 
започна Крум Воинов, 
чен с Медал за храброст, 
деня когато край река Бос
на бях ранен в лявата

отли-пред-
ставители на младежта и 
местното население. След то

кога-

сед-ръка.
Страница 4
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Кадрови промени в »Братство«
Сесия ма Общинската скупщина в Димитровград

Чедомир Васов освобо
ден от длъжност

ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ НА МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ
Разглеждайки информаци 

ята за работата на 
те общности през 
година отборниците от две
те камари на Общинската 
скупщина, на неотдавно 
тоялата се сеоия, заключиха 
че това е била година, 
ято местите общност 
пълн° са се афирмирали. 6- 
собено успешна е била рабо 
тата на местните общности 
в селата. В това 
особено ударение 
върху разрешаването 
муналните проблеми, преди
мно електрификацията. От-
тоЛ^а1Ю е’ че през миналата година електрически 
са получили седем села. В
ееГ?ЛИадесет села арията ® в хол- Ако имаме предвид 
че само преди две години от 
четиридесет и едно селб ™ 
общината са били 
фицирани 
ва може 
това е 
нна

собствено желание. За изпъл 
няващ длъжността председа
тел на Общинския съд е «аз 
начен Живко Панов.

ретариат на вътрешните ра
боти за Пирот, Бабушница и 
Димитровград. Бе решено 
началник на секретариата 
да бъде Велимир Ковачевич 
от Пирот.

Общинската скупщина раз 
глежда и предложението да 
бъде освободен от длъжно
стта председателя на Общин 
ския съд в Димитровград, 
Иван Тошев. ТОй е 
шен от тази длъжността по

На заседанието на работ
ническия съвет, което се 
проведе през миналата 
мида, Чедомир Васов бе 
воооден от длъжността 
ректор на предприятието за 
кожни изделия „Братство” в 
Димитровград. За изпълня
ващ длъжността директор е 
назначен Сотир Сотиров, до 
сегашен комерчески дирек
тор.

ншцо не е направено за при
лагането на конституционни 
те амандмаии. А и 
во отношение не 
ети никакви 
така е

местни- 
миналата

сед- в кадро- 
са предпри 

мерки. Също 
отчетено, че в пред

приятието е имало 
на груповщина.

С оглед на всичко това 
■клонът на Съюза на комуни 
стите и работната група при 
Оощияеюм комитет, приеха 
заключение, че вината 
директора на предприятие
то, 1едомир Васов, е безспо
рна и поради това 
да бъде сменен.

Приемайки

ос- На сесията бе прието и ре 
шение за изменение и допъл 
нение на решението за запа
зване «а чистотата в Димит
ровград, решение да бъде ра 
зрешен от длъжността заве
ждащ местната канцелария 
® село Барйе, Петър Мето
диев.

ди- със-

в ко-прояви на-

разре-
отношение А. Д.Два дена по-рано бе 

ведено и съвместно г 
ние на клона на Съюза 
комунистите от предприяти
ето и работната група 
Общинския

е сложено 
«а ко-

про- 
заседа- на

Стрезимироерина
трябвапри

комитет на СК, 
която е анализирала състоя 
нието в предприятието. Кон
статирано е, че положение- 

намира тру
довата организация не е на 
завидно равнище. Преди I _ 
чко тазгодишните финансов 
ви резултати и трудови ус
пехи са били слаби. Почти

ток

В дружеска атмосферана клана на С1<“б“ 
група на ОК Чедомир Вагов 
с 1пта, че по този начин ще 
се заздравят отношенията в 
предприятнето, което 
Де важно за 
успех на тази 
низация.

то, в което се На 8 юли при с. Стрези- 
мировци край югославско- 
българската граница се про
веде традиционно свиждане 
на населението от Сурдули- 
шка община, СФРЮ и Пер
нишки окръг, НР България- 

От двете страни бяха до
шли по 5—6 хиляди души. 
Времето беше много хубаво 
и позволи приятно прекарва 
не на деня- Мнозина гости от 
НР България имаха възмож
ност да посетят роднини и 
приятели в клисурските се- 

махали. Голям брой по 
сетители останаха на събо- 
ршцето в Стрезимировци, къ 
дето наблюдаваха обща кул
турно-забавна

Малък брой търговски и 
гостилничарски предприя

тия предлагаха стоки за про 
дажба, понеже пътят от Вла 
сина до Стрезимировци е 
много лошо състояние.

Свиждането се проведе 
дружеска атмосфера.

Според договора на събо- 
Рянските комисии от след
ващата година свижданията 
не ще се провеждат само на 
територията на една страна, 
но край граничната 
на територията и на едната 
и на другата страна, 
ставаше 
ко години.

е твър
по-нататъшния
тРУАова орга-

електри-
тога-вси само десет, 

да се заключи, че 
най-голямата следвое 

комунална акдия в Ди- 
лчггровградска община.
ннтеепЯКТрИф1'КацияТа’ мест 
па иг °бщр,ос™ са се аигажи рали и на други комунални
тша™^™0 стРоеж на пътища, водопроводи и др.
и ™л^,еСИяТа бе Разгледана и 1Шфор.мацията за положе- ^■овршмио,* 
мкете на Димитровградска 
община. С оглед,'че броя? 
на учениците в основните 
училища по селата 
ден намалява в 
ние трябва да 
мат мерки за 
не на

в
А. Д.

вОс.

Солидарност на стопан
ските организации

линия
И нестопанските организа

ции в Димитровградска об
щина единодушно приеха ак 
цията за стабилизиране 
стопанството. Отзивът е ця
лостен — сто на сто.

От стопанските

са записани около 660 хиля
ди динара.

За отбелязване е, че отзи
вът на занаятчиите, пенсио
нерите, селскостопанските 
производители и останалите 
граждани за сега все още е 
слаб и частичен. Във .всеки 
случай нужно е и тяхното 
ангажиране, понеже от ста
билността на 
зависят и те. В тази полез
на акция трябва да се вклю
чат и те и по този начин да 
се солидаризират с работни
ците
предприятия, които в -момей 
та се нуждаят от оборотни 
средства и средства за подо- 
оряване на платежоспособ
ността.

ла и както 
през първите някол-

на
ОТ ден на 

това отноше- 
се предприе- 

реорганизира- 
съществуващителища и по този 

проблем да бъде разрешен 
най-подходящ начин. В областта

програма. М. В.
организа

ции засега заем са записали 
трудовите колективи на 

„Братство”, „Услуга“ и „Тър 
гокооп“, а вътрешен заем — 
каучуковите заводи „Тигър”, 
земеделската кооперация 

„Сточар“ и конфекция „Сво
бода“. Все още не са пред- 
приети мерки в .мебелното 
предприятие „В. И. Циле“, го 
стилничарското предприя- 
тие „Балкан“ и строителното 
предприятие „Градня“.

Спорел, непълни

В неделя
учи- 

начин този Свиждане край Д. Криводолстопанството на
По решение на

и българска ко
мисии за крайгранично сът
рудничество тазгодишните 
традиционни срещи на край
граничното население от 
СФР Югославия и НР Бъл- 
гария ще се състоят на 15 
ЮЛИ КРАЙ Д. КРИВОДОЛ, 
НА 2 СЕПТЕМВРИ В ДИМИ 
ТРОВГРАД И НА 30 СЕПТЕ
МВРИ В ДРАГОМАН (НРБ).

Свижданията ще продъл
жат от 6 часа сутринта до 
18 часа вечерта югославско 
време, относно от 7 до 19 ча
са българско време.

На свиждането край Д. 
Криводол гостилничарските 
предприятия от двете стра
ни ще организират продаж
ба хранителни стоки, дока то 
промишлени стоки ще се 
продават само на свиждани
ята в Димитровград и Дра
гоман, от страна на домаки
ните.

Също е договорено да се 
засили ■'—
трол против различните 
дове спекули и забранени 
търговски сделки.

на средното обра
зование трябва да се продъл 
жи с предприетите мерки за 

нова

югославската

строеж на училищна 
сграда за гимназията. По то
зи начин ще се обезпечат ус 
ловия за нормална дейност 
на основното училище в Ди
митровград.

Прието бе и решението за 
формиране на съвместен сек

от димитровградските

данни, до 
края на миналата седмица, А- Д.

тазгодишният кон-
ПОРТРЕТИ ви-

А. Д.Едновременно: пощенски служител, 
»лекар« и отборник Уставни нарушения на комуни

стите от Смиловци
Като човек е скромен, ви

наги готов да помогне, да по 
съветва. И тогава не е чуд
но, че в хубавия му и съвре 
менно обзаведен дом постоя 
пно идват хора да споделят 
с него мнения по пай-разли- 
чин въпроси.

Такъв с Кирил — трудолпо 
бив, весел и отзивчив.

Р. Карамфилов

Кирил Зарков е служител 
в горнолисинската поща. В 
нея работи от основаването 
й през 1949 година. Както 
при всяко начало и той сре
щал огромни трудности. Ця
ла година нямал телефон.

Но не загубил кураж, а с 
цялото си желание да помо
гне на хората от своя край 
работел. Неведнъж се нала
га и по три пъти на нощ да 
стане и да телефонира за 
спешна помощ.

Освен това цели двайсет 
години по напътствията 
лекарите дава инжекции на 
болни. А това е ценна по- 

когато се

През миналата седмица, 
по инициатива на Общин
ския комитет, в Смиловци се 
проведе съвместно заседание 
на клона на Съюза на кому
нистите и работната група 
при Общинския комитет. 
Причина за това заседание 
беше нередовното плащане 
на членски внос от страна 
на членовете на този пар
тиен клон. Контролната ко
мисия при Общинската кон
ференция е установила, че 
болшинството членове от 
тази партийна организация 
са плащали по-малка сума 
от предвидената. Най-харак
терен пример е Кирил Ге
ров и съпругата му, препода 
ватели в основното училище 
в Смиловци, които от

ноки внос в износ от 5.000 
динара.

Членовете на клона са за
ключили да се отправи дру
гарска критика до тези чле
нове. Обаче работната група 
счита, че това не е достатъ
чно, понеже отговорността 
на просветен работник и слу 
жащ и на селскостопански 
производител не е съща. Съ
що така членовете на работ
ната група считат, че секре
тарят на клона, Новко То
доров, касиерът Евлоги Ес- 
тов и секретарят на местна 
га организация на Съюза на 
комунистите Ангел Васов, 
ие могат да останат на до
сегашните си длъжности.

Политическата «отговор
ност на членовете на клона 
трябва да бъде разгледана 
от местната партийна орга
низация- Обаче ако същата 
няма достатъчно сили.даре 
ши този проблем, същия нце 
бъде решаван от работна 
група на Общинската .конфе 
р.енция на «Съюза на комуни
стите.

Босилеград

Нови строежипа

Враиското бюро за иастаи 
яване на работна ръка пра- 

' ви подготовки за изгражда
не на сграда за нуждите на 

клон в Босилеград. Та
зи сграда, за която още не е 
определено място, ще има 
две учебни стаи за органи
зиране на курсове, една ра
ботилница и помещение за 
канцелария- Изграждането 

сградата ще коства 300 
хиляди динара. В.

К. Зарков

се доведе вода в училището, 
да се построи сграда за ме
стна канцелария и поща, да 
се построи трафопост в цеи 
търа на селото и да се елек
трифицират всички махали 
накратко ни запозна с пред
стоящите задачи на органи
зациите в Горна Лисина.

мощ за хората, 
знае, че в селото няма амбу 
латория- „Изпитвам особено 
удоволствие и радост да по
могна на хората’' — казва 
Зарков.

Минава за елин от най-ав- 
в селото.

юни
1970 до декември 1971 годи
на са плащали само по един 
динар, въпреки че вноса е 
трябвало да бъде зиачител-

своя

но по-голям. По този начин, 
чрез прикриване на личните

торитетните хора 
Тъкмо затова вече два порс- 
Лни мандата го избират за 
(ггборник, а сега е и предсе
дател на местната общност.

— Бих се радвал много

си доходи, десет члена от 
този клон не са платили члена

А. Д.
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БОСИЛЕГРАД БЕЗ ХОТЕЛОбщинска конференция на профсъюзите в 
Босилеград

малка и сла-с сравнително 
ба стопанска организация.

само не мо-
можа да сс реалиаира. Из 
граждаисто па хотел пре> 
това време често се гюставя- 

заседаиия па форуми-АНАЛИЗИРАНИ
СТОПАНСКИТЕ

РЕЗУЛТАТИ

Проблемът с изграждане- 
хотел в Босилеград не ПрС;Гг"елиа такава ин- 

въиреки обстояте-
то ма
е нов. Времето минава, вси
чко сс мели и нещата полу- 

иови димензии. В то
ва отношение не прави изк
лючение и тоя асе по-нале
жащ въпрос. Решаването на 
тоя проблем особено се 
туализира след приемането 
па конкретен градоустройст- 
веи план през 1963 година за 
Босилеград. С това за целта 
бе определена строителна 
площ, а предварително бе
ше изготвен и проект.

Изминаха повече от десет

жеше на
те на обществено - полити- 

или на лс“не от година на го
дина постига все по-добри 
делови резултати, ияма не
изплатени дългове, големи 

с имало оло-

чават ческите организации
на Общинската ску- 
-- които се обсъжда 
приемаха годишни 

планове за

сесиите 
пщина, на 
ха или
или дългосрочни 
обществено - икономическо
то развитие па общината. И 
във всеки дългосрочен план 
влизаше изграждането на

ак- кредити и не
ки рана джиро-смстка. Но 
тия условия ие са достахьч- 
ни „Кин-Стан“ да поеме ™ 
граждаието на хотел, защо- 
то за целта са необходими 

милиона динара. По

из-

по хотел.
Този проблем най-много 

засяга гостил ничарското пре 
дприятие „Кин-Стан“, което

Общинската конференция 
на профсъюзите в Босилег
рад твърде обстойно разгле
да деловите резултати на 
стопанските организации в 
общината, осъществени в пъ 
рвото тримесечие на тази го 
дина.

В анализа, който изнесе 
Симеон Григоров, иконо
мист в общинската управа 
се посочи, че резултатите не 
са охрабряващп и че един
ствения изход е в ннтеграцн 
ята. Общият доход в първо
то полугодие от тази година 
бележи упадък. Това означа 
ва, че и чистите печалби, 
внесени във фондовете не 
стигат за възпроизводство. 
Съществува мнение, че и раз 
такането с интеграцията съ
що е повлияло общите дело
ви резултати да бъдат по- 
слаби.

— Интеграцията е реална 
предпоставка, че финансови
те резултати в по-кратък 
срок могат да се увеличат. 
Същевременно с нея ще спре 
нелоялната конкуренция- Се 
га снабдяването е особено 
лошо, а в магазините асор
тиментът на стоките не за
доволява. Въпреки, че сега на 
осезателната политика е изо
стрена, все още съществуват 
редица аномалии, които с ор 
ганизиран вътрешен контрол 
ефикасно могат да се према
хнат в новообединеното пре 
дприятие — изтъкна се на 
заседанието.'

С оглед на Сегашното по
ложение, Общинската проф
съюзна конференция търси 
интеграцията да се реализи
ра в скоро време. При това, 
търси се пълна отговорност 
от оформените комисии, кои 
то акцията трябва да дове
дат докрай.

На заседанието се -разис
ква и за положението в Здра 
вния дом. Констатира се, че 
наболелите въпроси тук бав
но се решават. Подобна пре 
ценка бе изказана и за ко- 
муналбно-битовите пробле
ми в Босилеград. Например 
трудно може да се оправдае, 
че все още не е решен въп
роса с водоснабдяването, че 
потребителите в града нямат 
винаги достатъчно хляб и

— Общинското ръководст
во не се ангажира достатъч
но и не винаги предприема 
сериозни мерки за решава
не на практически въпроси. 
Обаче не са се ангажирали 
и останалите компетентни 
— каза Иван Митрев, секре 
тар на Общинския профсъю 
зен съвет.

На края бе решено ведна
га да се отпочне с подготов
ки за Десетия конгрес на 
ОКЖ и да се поведат разго
вори за доразвитие на наша 
та обществено - политическа 
система като активно уча

стие в разискванията 
проектоконсп пуцните на 

СФРЮ и СР Сърбия-
над два 
настоя*Чем предприятието и- 
ма във всички свои фондове 

470 хиляди динара. То-исВ. Велинов години, по този проект към
ва би било достатъчно за за- 

иа обекта. А пос-ггочването 
ле?Сурдулица

УТВЪРДЕНА 
ПАЗАРНАТА ЦЕНА

Възможностите и потреби- 
случая са в разрез. Ня-те в

ма средства, а нуждите 
ден па ден стават по-големи, 

много изостря пробле- 
нас-

от

което
ма. Асфалтовата лента 
коро хце свърже Босилеград 
с вътрешността на страната. 
Приливът на пътници, нуж
даещи се от хотелиерски ус
луги, постоянно се увелича
ва. От това имат полза ня-

Общшгаката скупщина в 
Сурдулица на неотдавнаш
ната си сесия прие решение 
за начина на утвърждаване 
пазарната цена на общестрс 
нпте жилищни сгради и 
квартири. Пазарната цена 
на жилищата сгради и квар
тири в обществено имущест
во, които са продадени от 1 
януари 1966 година до 31 де
кември 1972 година се утвър 
ждава така, че към ревало- 
рнзцраната им стойност от 
31 декември 1965 година се 
прилагат коефициенти от 
1,00 до 2,20 и цената на пл§- 
ца по 20 динара за един ква
дратен метър.

По такъв пачата би се раз
решил въпроса с продадени
те обществени сгради и ква
ртири на ВЕЦ „Власина”, 
фабрика „Мачкатица“ и др_., 
а за което вече писа нашия 
вестник. Разликата която ку 
пувачите би трябвало да^до- 
платят за да наваксат загу
бите на обществото се дви
жи от 11.280

кои частни лица, които из
дават квартири за кратко 
време, от което осъществя
ват значителни приходи, до- 
като „Кин-Стан“ и общината 
цялостно имат големи главо
болия-

Считаме, че положението 
не е толкова безизходно ка- 
кто изглежда на пръв пог
лед. Ако най-заинетерсовани 
те — „Кин-Стан“ и община
та не са в състояние сами да 
решат проблема, тогава мо
же да се потърси някое пре
дприятие от областта на ту
ризма и гостилничарството, 
което ще гага интерес да от
дели средства за хотел в Бо
силеград. В това отношение 
е трябвало да се положат по 
вече усилия и прояви по-го- 
ляма инициатива и досега. 
Това е една от реалните въз 
можности Босилеград да ре
ши тоя жизнен проблем.

Горнолисинчани искат пълна компенсация

Г. Лисина

ИМОТИТЕ ОЩЕ НА СА ЗАПЛАТЕНИ
Горна Лисина предлагат, в 
зависимост от качеството на 
парцелите, квадратен метар 
да се заплаща от 5 до 25 ди-

И по трети път не се пос
тигна договор между дирек
цията на Власинските водо- 
цеитралн от Сурдулица и ча
стниците от Горна Лисина 
във връзка с компенсиране
то на имотите, които ще бъ-

нара.
На последния договор пре 

дставителят на ВЕЦ „Власи- 
на", Бранко Никчевич не се 
съгласил с даденото предло
жение. По такъв начин, зак
лючено е, цените на имоти
те да утвърди съда.

дат потопени с изграждане
то на я3°вира. Касае се за 
70 хектара, ливади и овощни 
градини, 
ност на 95

динара до 
30.045 динара и 10.000 до 
16.000 динара за дворните ме 
ста.

които са собстве-
лица.

Частните собственици отМ. В. В. в. Ст. Ст.

— Ще се увеличи производ
ството на селскостопанската 
продукция в областта на ра
стениевъдството, 
въдството 
ще се развият кооперативни 
отношения, ще се намери па 
зар за излишъците, ще 
подобри снабдяването и пр. 
и пр. Затова и селскостопан
ските производители, в роля 
та на кооператори и самоуп- 
равители, с огромно болши
нство гласове се определиха 
за интеграцията. Това ще ре
че, че те очакват много от 
това начинание в босилегра- 
дското стопанство.

на горнолиепнеката земеде
лска кооперация в Ръжан- 
ска планина и във „Валози", 
където бяха инвестираш! 
значителни средства, не да
доха очакваните резултати. 
Едно поради нецелесъобраз
ната насоченост на .меропри 
ятията, друго, че те се про
веждаха откъслечно и не се 
изтрая докрай. На половин 
път

животно-
и овощарството.

Да не се спре на 

половин път
се

се спря. Всичко това 
струваше много на коопера
цията и по-широката общ
ност и като пример на лошо 
стопанисванеБосилеградска община е 

една от най-неразвитите в 
СР Сърбия, която постоянно 
прави усилия Да надделее 
стопанската изостаналост. 

Но досегашните резултати в 
това отношение са твърде 
скромни. За последните де
сет години — от преброява
нето през 1961, до 1971 годи- 

— населението е намаля
ло с 1.047 жители или с 5,7 
на сто. От друга страна, през 
същия период числото на до 
макинствата се е увеличило 
от 4.353 на 4.565 или с 5,1 на 
сто.

ление да напуска селата и 
да се настанява по градовете, 
където намира по-добър по
минък. Но и по-нататък го-

въздействува- 
на селскостопанските 

производители.
ше

лям процент от населението, 
огромен потенциал от работ 
на ръка, остава в ниско про
дуктивното земеделие.

Общественият сектор в зе
меделието, който представ
ляват три земеделски коопе 
рации е незначителен. Пос
ледните разполагат с над 15 
хиляди декара ниви, ливади 
и овощни градини и с десет 
пъти повече гори, пасбища и 
неплодородни площи. Но 

ппмшшг п, „*аТО главен производството им на годни 
на населението, с те повръхнини е на равнище

нан^нял^еНАпУЧаСТ?уВа в ТО на частните производите- ? я АО*°А* Следст- ли, така че общественият се
вие на това обстоятелство, ктор не е оказал никакво
стопанството в общината е влияние в подобава™ 
обременено с всички проб- технологията и качеството 
-‘Г ” С ГОАИНИ измъч- на частното производство.
странаМеНеблТа?опр,датеа земеделските* кооперации? 

до явлението селското насе-®този план. Мероприятията

Подобен е примерът и на 
босилеградската кооперация, 
к°ято изразходва значител
ни суми в местностите „Рам
пи дел", и „Кремиково“ за 
създаване на изкуствени ли
вади, орехови плантации и 
прочее. Тези акции, 
то всички очакваха

Но след интензивната 
литическа и професионална 
активност на това 
която бяха изпълнени

по-

поле, с 
зимна ните месеци, тая работа бе 

малко поспряла. С това се из 
губи ценно време. От 
лото на този месец работи
те пак тръгнаха на добре. Нас 
коро обединеното предприя- 
тие трябва да се учреди вър 
ху принципите на конститу
ционните амандмани. Тази 
фаза е много

от кои- нача-
много,

■преждевременно бяха изос
тавени с обяснение да 
„хвърлят повече средства". 
И от

Земеделието не се

тези капиталовложе
ния не излезе нищо.

С интеграцията на сложна и важ- 
организирането на бо- 

силеградското стопанство на 
нови начала. Трябва да се 
изтрае докрай, да не се 
спре на половин път.

двете
земеделски кооперации, кои 
то все

на на в

по-малко остават зе
меделски, а станаха търгов
ски предприятия на селско
стопанските производители 
се дадоха много обещания. ^§9

на
Ст. Ст.
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Публична трибуна

ЗА ПО-ДОБРО СНАБДЯВАНЕ И МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ
°Тбор на Общинската 

Социалистическия съюз в Ди
митровград чрез нашата публична трибуна
те, Рбщеста^ Прпе^ставители на потребители- 
представители на търговия“ време™*" “ 
устройство на амандмамни началя пя пи 
лшения по снабдяването и търгов^а -
номическите Г о™венит °и ““ и икр- 
проблеми и
ще на потребителите, на работници и 
които трябва да водят ометка

бник и затуй не можахме да 
намерим хубави книги за на 
гради на отлични ученици 
края на учебната година.

Училището има 
която са на храна 800 учени 
ци и изразходва годишно до 
280 хиляди динара. „Услуга“ 
не ни предлага търсените за 
куски. Понякога 
и „червено” мляко 
слабата хигиена.

Добривое Тодоров от Дра- 
говита:

Кооперацията не снаб
дява навреме минерални то
рове. Недостигат и 
стоки. Поганово не 
рели да се изкарват в Дра- 
говита, понеже 
пари за изграждане на пътя 
до Погановски манастир.

Цветан Еленков:
— Магазшште само фор

мално изпълняват закоиопре

ците разполагат с големи ко 
личества цимент и си правят 
търговия с него. Търговията 
не разполага със складове, а 
превозниците не се плашат 
от риск.

Ц. Еленков: Селата довеж 
дат ток. Защо не биха могли 
н ай-близките магазини във 
Висок и Забърдие да се снаб 
дят с електроинсталации, но 
хората отиват в Пирот или 
Димитровград да набавят е- 
лектроматериали. Няма до
статъчно сол за добитъка. 
Селяните отиват по магази
ните да купят мотики, а ма- 
газинерите им предлагат-би 
ра. А царевиците си стоят 
неокопани. По време на гра 
ничните събори български 
граждани също се снабдя
ват в Пирот, защото търсе
ните стоки не могат да на
мерят в Димитровград. 
Мирно Александров, завеж

дащ текстилния сектор в 
„Аигропромет” (Пирот):

— Проблемите с инвести
рането в търговията са твъ
рде сложни. През следва
щите четири години търго
вията трябва да осигури не
обходимите оборотни сред
ства, навреме да плаща сто
ките, а едва стига годишно 
да осигури и най-малко нат
рупване. Условията за работа 
са лоши. Докато цените ра
стат — процентът, който взи 
ма търговията, намалява. С 
това намалява и нашата спо 
собност за разширено въз- 
приозводство. До края на го 
дината търговията требва да 
сключи договор с промишле 
ността за обща работа и уча 
стие в риска, а с това да оси 
тури право на промишлено
стта да участвува в разпре
делението на дохода, който 
осъществява търговията. То
ва са причини, които ни ка
рат да спрем с инвестиране
то в модернизиране на тър
говията. Говорите за универ 
сален магазин. Досега Дими 
тровград правеше малък обо 
рот и той не би бил дохо
ден. Считаме, че мрежата на 
текстилни магазини тук е 
достатъчна и че бързо се ра
звива. С онова, което имаме 
и фактите, които изнесох, 
един ден ще трябва да се

цепция основните организа
ции на сдружения труд да се 
организират по принципа на 
разделение на труда. Иска
ме да имаме основни органи
зации в текстила, хранителни 
те стоки, да обединим снаб
дяването и общите служби. 
Същевременно, застъпваме 
становище — всички сред
ства, реализирани в оборо
та — да се пласират там, 
където са създадени.

Сърбислав Младенович, 
отговорник в контролната 
служба в „Аигропромет” 
(Пирот):

— Ако искаме да имаме 
организиран вътрешен кон
трол, тогава трябва да оси
гурим пълно сътрудничество 
с потребителите. Без него 
ние не можем. Ние не мо
жем всеки час да видим как 
работят нашите магазинери, 
дали си играят с цените на 
отделни стоки и тем подоб
ни. За такива неща един ма 
газинер в Димитровград е 
осъден на три месеца зат
вор, но той и занапред си 
работи в магазина. Инспек
цията преследва, СУП също, 
но това не е достатъчно. Не
обходимо е съдействието на 
потребителя •.. Сухомесните 
произведения са слабокаче- 
ствени в цялата страна, за
щото такива се произвеж
дат. Колбасите, които се про 
дават в Пирот са производ
ство на пиротски „Сточар”.

Миле Димитров, директор 
на „Търгокооп“:

— В Димитровград трябва 
да се поведе акция за обеди 
няване на магазините и спо-

в
на-

столова, в

на пре-

получаваме 
1 поради

равгаи- 
хора, 

за всеки динар.! друга 
дава ва-

Въпросът гласеше: ме месо, каквото се намери. 
Със закон е забранено да се 
продава мляно месо. Месо
то се мели, когато това 
иска потребителя. Това не 
се спазва. Неточното мере

не внесли
— Как се снабдяваме 

ква е търговската мрежа в 
града и селата в тази общи
на? Без намерение да утвър
ждаваме пропуските в снаб
дяването и търговията, 
сочете основните насоки на 
търговията, като имате пред 
вид Димитровград, все 
интензивната

и ка
пои-

по-

по-
размяна в то

зи транзитен пункт и все по- 
оживената гранична 
вия?

тьрго-

Георги Алексов, републи
кански представител:

— Поради положението на 
Димитровград особено би 
трябвало да се поведе смет
ка за търговията и гостил- 
ничарството. През 1972 годи
на тук са минали над 1 ми
лион и 800 хиляди туристи. 
През това време от Димит
ровград до Пирот и назад 
за рейсови билети димитро- 
вградчани са дали над 2 ми
лиона динара. Всред тях и- 
ма и мнозина, които са ку
пували стоки в Пирот. ЯСНО 
е, че е време да организира 
ме търговията и гостилнича- 
рството така че да привле
чем вниманието на минува
чите.

Раздребнената търговска 
мрежа, каквато е димитров
градската, не е в състояние 
да предложи това. Онова, 
което желаел! може да пос
тигне само обединена търго
вия — 4—5 добре обзаведени 
магазина и универсален ма
газин. Колкото и да полагах
ме усилия в подобряване на 
търговията досега — резул
тати няма. Считам, че потен
циалните възможности на 
Димитровград се подценява
ха досега и затуй асортимен 
та и качеството на стоките 
бяха слаби. Наши граждани 
отиваха в Пирот или Ниш, 
ако имаха намерение да ку
пят по-добри стоки.

По мое мнение „Ангропро- 
мет” не постъпва в духа на 
амандмаиите. Магазини на 
текстилни и лр. стоки „Ан- 
гропромет” има в Димитров 
град 11 и те би трябвало да 
се организират в основна ор 
ганизация на сдружения 
труд. Обаче трудности в до
говарянето и споразумяване 
то има и на междуобщин- 
ско равнище ... Ние трябва 
да основем едно предприя
тие, което да води търговия
та и да му доверим развити
ето на този отрасъл. Не е 

откъде е. Важ
но е да знаем какво искаме, 
а след това да търсим инве-

разумдване между предприя 
та. Трябва да се създаде съ
временна търговска мрежа 
и да се построи универсален 
магазин да се организи
ра съвременна и модерна 
търговия. Тъкмо за такава 
търговия в нашия град мно
го се говори. Ако продъл
жим да защищаваме малки
те магазинчета и дкжани — 
не ще е на добре ни за „Ан- 
гропромет” ни за нас. Време 
е да намерим решение за 
някои проблеми. Считал!, че 
от .магазините на „Ангропро- 
мет” в Димитровград тряб
ва да се създаде самостояте
лна организация на сдруже
ния труд. Това е първото ус 
довие за по-добро сътрудни
чество между „Търгокооп” 
и „Аигропромет“. За 
пие, трябва да отчетем, че 
досегашните усилия в ^рва 
направление не дадоха и до 
бри резултати. Искалт да ка 
жа, че не се договаряхме, но 
се „надлитахме”... Имаме и 
решение на Общинската ску 
пщина за изграждане на тъ
рговски магазин. Този въп
рос обсъжда нашия колек
тив. Считам, че до края на 
годината ще намерим реше
ние.

Участвуващите в разговорите казаха: търговията трябва 
да се подобри

дтшсанията. Помещенията са 
дотраялги и нехигиенични. 
Ако става въпрос за градо- 
устрояване на търговската 
мрежа — няма се сметка да 
се влагат големи средства за 
адаптиране на съществува
щите.
Трябва да се построи униве
рсален търговски магазин, в 
който да може да се маме

не и разни други малверза- 
ции не престават. Има при
криване на стоки — щом се 
узнае за повишение на це
ните. Вътрешен контрол «е 
съществува. Социалистичес
кият съюз би трябвало да 
организира съвет на потре
бителите.

Любинка Стоянова, препо
давателка и домакиня:

— Много пъти тръгна да 
купя едно, а купя друго. Са
мо в определени дни в Ди
митровград може да се на
мерят овощия и зеленчуци. 
И ако има сухомесни произ
ведения — те са лошо каче
ство и слаб асортимент. 
Пирот можем да купим све
жи колбаси. Нямаме млеч
ни произведения; колчета и 
игли купуваме в Пирот. За
ключението е: ако сме реши 
ли да купим нещо по-скъпо 
— отиваме в Пирот. Когато 
ни дотрябват разни дребу- 

Пи-
рот. Конфекцията в Димит
ровград не е добра — и сти
гне когато сезонът вече е из 
текъл. Особено беден е асор 
тиментът на детско облекло. 
Няма и домакински съдове. 
Ако искаме да купим пода- 

отшзаме в Пи-

штттг''; *
А Щж съжале

щ ч"

"Ч.1В

ж шIV-

пак отиваме влии ^ .г Проблеми има. Стоки в се 
зона няма достатъчно, поня
кога и по вина на производи
телите. Наши превозни сред 
сива и по три дни са стояли 
по фабричните дворове, ча
кайки минерални торове. 
През настоящата година про 
дадохме 700 тона минерални 
торове. Предприемаме мер
ки, но и занапред съществу
ват различни видове малвер 
зации.

Посочените проблеми на
веждат на мисълта: ако и

1Г

дрГл. /.
Любинка Стоянова: „За всяка покупка — в Пирот”

ряг търсените стоки.
Макар че снабдяването в 

сравнение с предишните го
дини е подобрено — забеле
жки има много. Не могат да 
се намерят никъде в Димит
ровград дребни части за до
макински уреди. Развали ли 
се да речем иякоя част на иаг 
ревател на бойлер — 
е принуден да купи нов наг
ревател. А тази част твърде 
лесно може да се промени.
Няма цимент. Щом пристиг
не на гарата — става голя
ма блъсканица.

Павел Стоилков: Превозни

разчита. За изграждане на 
търговски магазин, преди 
всичко, трябва място. Ина- 

Пирот и в Димитров- 
поради постоянното

ръци — пак 
рот.

От друга страна — потре
бителят никога не е сигурен 
дали не е излъган. В съсед
ни я магазин — същия арти
кул е по-скъп или по-евтин 
дори ис 10 д. Човек винаги 
се бои да не го завлекат. Въ
прос с —■ на кого потребите- 

плаща тези разлики?
Кирил Трайков:

че и в 
град,
повишение на цените, се чу
вствува стесняване на асор
тимента н намаляване на о- 
борота. В настоящите усло
вия — въпрос е дали ще има 
интересуващи от страни. То 
митровградчани трябва да 
мислят, когато става въпрос 
ва са проблеми, за които ди 
за търговията.

важно кое и

ститор.
Какво ни предлага търго

вията? Така удребнена и ра
зпокъсана — съвсем не отго 
варя на изискванията на по
требителя. Тук не присъсггру 

арите от коопераци- 
се договорили 

да Чь де

занапред всеки тегли на 
своя страна — не ще бъде 
на добре. По-изправно е с 
„Аигропромет” да организи
раме търговска мрежа, коя
то да задоволи настоящите 
и утрешни нужди на града 
и пялата община.

човек
лят

— Книжарницата на „Стс- 
ван Сремац" от Ниш набавя 
книга и учебници само по 
поръчка на училищата. Ня
мат на лагер нито един уче-

ват друг 
ята. Бяхме 
месопродавнидата 
отворена още в 6 часа, а те 
я отварят в 9 часа. Купува

що се касае за амандманм 
те в „Аигропромет” има крр М. Б.
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СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

Бележил

МНОГО ЛИ 

СТРУВАкоци. През миналата година 
мбипаггът е направил значи
телен оборот с изкупуване 
да добитък. Но не е плащан 
задължителният процентот 
ггчкцпеяшя добитък в общин- дакупшия Аа подобряване и

на животновъдст-

От преди няколко години 
в районите на Горна Люоа- 
та и Горна Лисина иитензшз 
на търговска дейност разви
ва земеделско - промишле
ният комбинат „Враня* от 
Враня- Засега той изкупува 
едър и дребен домашен до- 
биътк и дгурва. Има три из
купвателни пункта — в Гор
на Ръжа/ма, Горна Лисина и 
Горна Любата. Пунктът в Го 
рпа Любата не е уреден.

ЗАБЕЛЕЖКИ НА ИНСПЕК
ТОРА ПО ПЛЗЛРА

Общинският инспектор по 
пазаря» дипломираният ико
номист Сотир Сотиров, 
ма особени забележки отно
сно работата на търговски
те магазини от вътрешност
та на страната. Освен в ма
газините па местните трудо
ви организации, той редов
но контролира работата и в 
тези магазини.

— Ние не правим никакви 
разлики между тези магази
ни п магазините на тукашни 
те стопански организации — 
каза Сотиров. — Те редовно 
плащат данъчните си задъл
жения па общината, по-редо 
впо отколкото тукашните.

Сотиров се изказа положи 
телтго за работата на мага-

едноТърговията като посредник между производст- 
потреблението, като услужна дейност, е 

обществено-икономически фактор. В МОСТЧЕ?ВОТО II
твърде важен 
стопанската система на нашето самоуправителцо 
общество важи принципът за единен пазар. Това 

че шгго една обществено-полишчсска общ-

СКИя
развитие __ г,л
ваго, устаттовеп с решение 
на Общинската скупщина.

инспекционни
Преди няколко годи

ни съветът на местна
та общност в Босилег
рад направи две мост- 

потока Добри

значи,
пост не може да се затваря в свои граници и в 
това отношение. Циркулирането оиа капитала и сто-

Общиноките
служби още не са установи
ли за какви сродства се ка
сае, защото не знаят какъв 
оборот е направен на тери
торията на Босилсградска 
община. Затова те са се от
несли до съответните инспе
кционни органи във Враня 
да издирят какъв е оборотът 
и да се установи дължимата 
сума, която не е малка.

В общинската служба по 
обществени приходи казаха, 
че досега не са имали особе
ни проблеми с организации
те, които имат търговска 
мрежа в Босилеград и ня
кои села. По-рано е имало 
тежнение те да се третират 
като „чужди’', но тази поли
тика е отхвърлена. Поборни
ци за такова становище са 
били местните стопански ор
ганизации.

кнте е свободно в пяла СФРЮ. чета на 
дол, който минава през 
града. С едното 
че бе улеснено минава 
нето на 
към „Породин“, казар
мата и Здравния дом, 

другото към Здрав-

мост-
ТЪРГОВСКИ МАГАЗИН ОТ 

ДРУГИ ГРАДОВЕ
от предприятието в Лсоко- 
вац и потребителите са до
волни от услугите и асорти
мента на стоките. Магази
нът работи две години и пра 
ви месечен оборот от 30 хи
ляди динара.

Магазинът на комбинат 
„Печ“ от Печ на „Улица 7 
юли" работи от 1968 година. 
Той предлага на потребите
лите голям избор на мъжки, 
дамски и детски обувки от 
всички югославски фабрики. 
В него се продава и друга 
кожна галантерия. Оборотът 
през дишалата година възли
зал над 300 хиляди динара. 
Планът е преизпълнен с 20 
на сто. Магазинът е винаги 
добре зареден с най-нови мо 
дели на обуща и потребите
лите го посещават редовно.

Земеделско - промишлени
ят комбинат „Тома Костич“ 
от Леоковац освен трите ма
газина има и два изкупвате
лни пункта — в Босилеград 
и в Горна Любата по едцц,
Последните изкупват от сел
скостопанските производи
тели картофи, орехи, ябъл
ки, кожи, шипки, лековити 
билки и други произведения- 
Така например, през 1972 го 
дина са изкупени над десет 
вагона шипки и два вагона 
лековити билки, за което е 
платено към 500 хиляди ди
нара. Същевременно са про
дадени царевица, трици, бра 
шно, фасул, ориз и др. за 1,2 
милиона динара.

И в магазините на „Жито- 
пек" от Ниш 
хранителни стоки, но нямат 
никаква изкупвателна дей
ност.

пешеходци

В Босилеград има три спе
циални магазина за продаж
ба на конфекция и трико
таж. Това са магазините на 
предприятието „Първи май” 
от Пирот, „Слобода“ от Вра
ня и „Джуро Салай“ (сега 
„Инкол”) от Лесковац. Ком
бинатът „Печ“ от Печ има 
магазин за обувки, „Жито- 
пек“ от Ниш — по един ма
газин за продажба на храни 
телата стоки в Горна Любата 
и Босилеград, а комбинатът 
„Тома Костич“ от Лесковац 
има четири такива магази
ни: два в Босилеград и по 
един в Любатите.

До преди две години „То
ма Костич" имаше свой ма
газин и в Бистър, който бе 
закрит поради липса на под 
ходя-щи помещения. Поради 
слабия оборот и недостига 
на изгодни локали много 
предприятия от вътрешност
та на страната откриваха 
магазини в Босилеград и пак 
ги закриваха. Това положе
ние сега е доста стабилизи
рано, което е от голямо зна
чение за потребителите от 
града и селата.

пя
ния дом, ветеринарна
та станция, кланицата 

Извор, Белути селата 
и Ресен.

Но за нещастие, един 
силен порой преди го
дина отвлече второто 
мостче. Това много за
труднява 
на потока на това Мя
сто. Особено, когато 
Добри дол надойде 
след порой или през 
есенни и пролетни 
дни. Хората направо 
прескачат, водата; ня
кои минат успешно ба 
риерата, но мнозина 
са принудени да газят 
водата. Между тях има 
и болни, които отиват 
в Здравния дом. От 
време на време някой 
добросъвестен или съ- 
жалитен босилеградча 
нин слоиш някое дър
во за минаване на ре
ката, но тя го отнесе 
и всичко пак върви по 
старому.

минаването

Има обаче едно интересно 
явление във връзка с рабо
тата на тези предприятия в 
самия Босилеград. В магази
ните на „Първи май“, „Сло
бода“, „Печ“ и „Джуро Са
лай" са настанени на рабо
та лица притежатели на по
мещенията или близки род
нини на притежателите. То
ва е бил единственият на
чин да постъпят на работа. 
Освен обезпечена работа те 
получават значителни прихо 
ди от наем. При едни слу
чаи така са решени някои 
социални проблеми, докато 
при други са създадени усло 
вия за създаване на социал
ни различия.

Да отбележим и това, че 
този проблем в Босилеград
ска община не е разглеждан 
комплексно нито от общест- 
вено-политическите органи
зации, нито от Общинската 
скупщина и нейните органи.

зините па „Първи май“, 
„Джуро Салай“, „Тома Кос
тич" и „Житопек“.

Но забележени са и някои 
нередности. Например 
зинерката в „Слобода“ не е 
изтъкнала работно време, 
въпреки честите предупреж
дения на инспекционните ор 
гани. За това опущение ще 
бъдат осведомени самоупра- 
вителните органи на пред
приятието във Враня-

В магазина на комбината 
„Печ“, стоките са прекалено 
натрупаш!, не са подредени 
и значително е намален де
ловия простор. Това налага 
да се спре зареждането за 
известно време и да се под
редят стоките.

мага-

КАК РАБОТЯТ На това място мина
ват всички, които оти
ват при лекар: селяни, 
деца, стари хора, отбо 
рници, членове на 
вета на местната общ
ност и кой ли не още. 
Всички са видели и 
знаят какво значи да 
се минава река без 
мост и това в центъра 
на града. Но, за голя
мо съжаление, никой 
нищо не предприема 
да се направи някак
во мостче, за да не се 
излагат на опасност бо 
лни и здрави, деца и 
стари.

Магазинът на пиротски 
„Първи май“ на „Улица Ма
ршал Тито" работи от края 
на 1967 година. Той е един 
от най-уредените и най-доб
ре снабдените в цялата об
щина. Потребителите в него 
купуват качествени облекла 
и трикотаж, производство 
на фабриката от Пирот и на 
други конфекционни пред
приятия-

През 1972 година магази
нът трябвало да направи о- 
борот от 560 хиляди динар?. 
Този план е преизпълнен с 
110 хиляди динара (продаде
ните стоки възлизат на 670 
хиляди динара). Асортимен
тът на стоките е много богат 
Всяко изделие има деклара
ция за състава, качеството и 
цената. Последната е опре
делена от самата фабрика, 
което е от особено значение 
за потребителя-

Предприятието за изработ
ка на конфекция „Слобода“ 
от Враня има специализиран 
магазин на „Улица Георги 
Димитров", в самия център 
на Босилеград. През минала 
та година са продадени сто
ки за 215 хиляди динара. 
Планираният оборот не е из 
пълнен за 35 хиляди динара. 
И той е добре снабден и по
дреден и потребителите са 
доволни от това и качество
то на стоките. Магазинът ра 
боти (вече пет години и обо
ротът се увеличава от годи
на на година.

В магазина на „Джуро Са
лай“, сега „Инкол“ (фирма
та не е променена) хората 
се снабдяват е готови облек 

прежда, трикотаж и бе- 
Цените са определени

съ-

В работата на земеделско- 
промишления комбинат 

„Враня“ освен неуредения из 
купвателен пункт в Г. Лю
бата има и други недостатък-''

се продават

Ст. Станков

Вучиделски „съдия“
Малцина от Звонци, Ракита, Дърве

на Ябука, Бабушница и околните Един пример: всяко 
домакинство в село 
Гложие доброволно 

ще даде по 300 динара 
за мост на Любатска 
река. Те могат да събе 
рат към 50 хиляди ди
нара. Босилеградската 
местна общност е мно 
го по-голяма и замож
на и нима не може да 
събере десет пъти 
малко средства. Дори 
никой нищо още не е

празнува малък юбилей — десетгодиш- 
нина като „съдия" в мировия съвет.села

не познават пенсионирания миньор Ла
зар Спасов. Ако случайно попаднете 
компания с него, в което и да било от 
тези места, ще останете твърде изнена
дани, че той с голямо внимание 
зва с

В селото често стават недоразуме- 
ния. Скарват се съседи, роднини. Мно-

които познава добре своите съселяни се 
намесва и разрешава станалите 
новения". Показателен

в

прика- 
им и

Лаза, някогашният 
миньор... Във В учи дел, в малкото се
ло под Руй съседите му - 
„Той ни е задължил много"

хората. Познава проблемите 
им помага. Такъв е

„стьлк- 
пример за това 

е случаят с Лена Николова и Тоша Тас
ков, които се разделили. Обаче Лазар 
това не можал да приеме като 
но. „Свикал" заседание 
извикал Лена I Тоша и ги 
мален коловоз.

го уважават. 
— изтъкват 

съселяните му и — „затуй го обичаме“.
по-правил

на своя „съд“, 
върнал в нор

След като се завърнал от мина Але- 
ксинац като тежко болен Лазар Спасов 
не се отдал на лентдйегво, но продъл
жил да работи и като обществено-поли
тически деец. Продължил и

предприел. Може би 
се чака гложани, лиси 
нчани.

Лазар Спасов не познава законите 
и параграфите. Той „съди“ кат» човек с 
човешка етика, която може да бъде и 
по-силна от писаните закони.

със своята 
партийна работа. Но най-известен е с 
работата си в мировия съвет във Вучн- 
дел. Това задължение изпълнява 
десет години. През тая година той ще

караманичани 
и други да дойдат и 
да направят мост на 
сред Босилеград. Тога
ва дълго, много 
Ще се чака.

вече

Сулейман Сулич дълго

ла.
Ст.льо.
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От общинската изборна конференция на Съюза на младежта Власина

Дейно в провеждането на 

предстоящите задачи
ВЕЛИЧЕСТВЕН 

СЪБОР НА ГОРАНИТЕ
На 4 юли т.г. край Влаоин 

око езеро пред около 5—6 
хиляди трудови хора и го- 
рани се проведе XI традици 
онен събор на гораните от 
СР Сърбия.
\ На тържеството говори 
Милорад Велкович от Леоко

говори за бъдещите й акции.
Тоя ден Власина прие го

сти и горани от около 15 об
щини на СР Сърбия-

Културно - забавното дру
жество „Абрашввич " от Ле- 
сясовац изпълни твърде успе
шна културно - забавна цро 
грама, съставена от народни 
и забавни песни, танцови из 
пълнения и рецитали.

Републиканският отбор на 
гораните връчи преходното 
знаме на гораноката органи
зация от Брус и награда от 
10 хиляди динара за най-ус
пешни акции по залесяване 
в изминалата година. Втора 
награда от 8 хиляди динара 
получи горанската организа
ция от Пирот, трета — от 6 
хиляди динара получиха ле- 

Горанските орга
низации от Босилеград и Тъ
рговище получиха грамоти и 
по две хиляди динара.

Като гости на събора при- 
съствуваха Радомир Кръстич 
— Бая, подпредседател на 
Републиканския комитет на 
гораните в СР Сърбия и пре 
дставители на Републикан
ската конференция на Съю
за на младежта.

Младежките организации 
в Сурдулишка община 
включили в

като нов предмет в програ
мата по обучение.

Младежта 
вена на себе си, без съответ- 

помещения за културно- 
забавен живот.

бия, стабилизацията 
панспвото, укрепване на бра 
тството и единството

са се 
провеждането

на сто
на село е остана задачите, произтичащи 

от Писмото на другаря Ти- 
то и на Изпълнителното бю
ро на Председателството 
СЮК и имат

на на
шите народи и народности, 
премахването на всички 
лони в

ни
вац, член на Републикан
ския комитет на Съюза на 
бойците на СР Сърбия. Той 
разказа спомени за славни 
дни от

на ук-
творчеоко от

към собствената 
си програма и програмите 
на СК, Общинската 
на и

стопанския и обще- 
- политически животНовоизбраната Общинска 

конференция на Съюза 
младежта прие задължение 
за още по-дейна работа в 
провеждането

ношение ствено 
в комуната.на

окупщи- 
останалите обществено- 

политически организации ка 
то се включват в непосред
ствените акции на социали
стическото ни развитие _
бе подчертано на

социалистическата 
ни революция и социалисти
ческото строителство и под
черта непосредствените зада 
чи в социалистическото са- 
моуправително развитие на 
страната ни. Също така от
чете успехите на горанската 
организация в СР Сърбия и

Накрая бе избрано 
дателство на Общинската 
конференция от 15 членове, 
а за председател бе 
бран Любиша Ристич.

прелее
на предстоя

щите задачи, като например 
публичното обсъждане на- редовната 

общинска изборна конферен 
ЦИя на Съюза на младежта, 
състояла се неотдавна в Сур 
дулица.

проектоконституцията на 
СФРю и на републиканска
та конституция на СР Сър-

преиз-

оковчани.
М. Величков

В доклада и разисквания
та се констатира, че от Пие- ЗДРАВЕН ДОМ В Т. 0Д0Р0ВЦИ

Здравният дом в Т. Одоро 
вци е построен. Работите на 
обекта 
две седмици 
техническа

до днес в СК са прие
ти около 200 младежи 
войки, предимно

мото
и де- Трябва да се има предвид, 

че досегашните обиколки на 
районите от страна на лека
рите са били

вен дом и в Смиловци, къде 
то работите закъсняват. С 
построяването на този здра
вен дом значително ще бъде 
подобрена здравната служ
ба в Димитровградска общи

непосред
ствени производители. Така приключиха преди 

и общинската 
комисия, която 

прегледа обекта миналата се 
дмица, е констатирала, че 
същия изпълнява всички пре 
двидени норми. По този на
чин един район от Димитро
вградска община, след 
стно време, ще има здравен 
дом, който ще бъде добре об 
заведен и ще има нужните 
кадри.

например във фабрика „Мач 
катица” и петия цех на „За
става” в партийните органи
зации и самоуправителните 
органи се намират 50 на сто 
младежи.

недостатъчни 
и жителите по селата често 
са били лишени и от най-еле 
ментарна лекарска помощ.

Тази година беше 
вано

заплану 
да бъде построен здра-

на.
А. Д. м. В.

изве-
Тъй като младежта 

вява интерес към марксист
ко образование, през учебна 
та 1972/73 година в Училищ
ния център „Йосип Броз Ти- 
то“ в Сурдулица се въведе 
марксистко образование ка
то отделен предмет. В техни 
ческия център „Моша Пия- 
де“ пък дейно работеше мар- 
ксически кръжок, а от нова
та 1973/74 година марксистко 
образование ще се въведе

проя- Младежки летни грижи
В това отношение са вече 

предприети мерки. Стипенди 
рат се кадри, а до тяхното 
постъпване на работа персо
налът трябва да се обезпе
чи с конкурс. Предвидено е 
здравният дом в Трънсдо О- 
доровци да бъде обслужван 
от един лекар обща прак
тика, лекар стоматолог, зъбо 
техник, .медицинска сестра

Без почивка и през пятото
В момента, когато летните 

горещини вече стават непо
носими, обикновено всички 
се готвят за почивка.

Как прекарват летните 
дни и какви са грижите на 
младежта? С този въпрос се 
обърнахме към трима боои- 
леградски младежи: работ
ник, земеделец и студент. Не 
твърдим, че всички младе
жи от Босилеградска общи
на така ще прекарат лятото, 
обаче на болшинството от 
тях проблемите са, както на 
нашите събеседници.

защото не искам да се „из
ложа” пред по-старите си ко 
леги. Ще се погрижа да не 
им оставя незавършени ра
боти. Разбира се, в това ще 
ми помогнат онези, които са 
останали в моя цех.

и акушерка.

в по виеш РАНГ
А В СЛЕДВАЩОТО ПЪРВЕНСТВО ФУТ

БОЛНИЯТ ОТБОР „А. БАЛКАНСКИ" ЩЕ СЪС
ТЕЗАВА В ГРУПАТА ПИРОТ — НИШ — ЛЕСКО- 
ВАЦ — ВРАНЯ

ПиротскияСлед няколкогодишно „паузиране” в 
подсъюз димитровградският футболен отбор „Асен Бал
кански“ отново си извоюва правото яа състезание в по
виеш ранг. Това ще бъде група, съставена от отбори яа 
общините: Пирот, Ниш, Аесковац и Врамя. През изми- 

„А. Балкански“, общо взето, показа, 
по-висш ранг. Но същевременно 

слабо-

Александър Богоев е сту
дент по строителство от Бо
силеград. Той е един от по
добрите студенти, за когото 
ученето е в преден план.налото първенство Драган Ангелов е млад зе

меделец от Горна Любата. 
Той е един от малцината мла 
дожи, който е решил да не 
напуска селото си.

— Сега коептбата е в пъ
лен разгар и реколтата тря
бва навреме да се прибере. 
Времето не е удобно, защо
то валежите са чести и това 
ми създава грижи. Веднага 
след това ще настъпи жътва
та, а това означава, че тря
бва още по-усилено да се ра
боти. След вършитбата ще 
замина на „печалба” — все 
до първите зимни дни. Ед
вам тогава ще настъпи моя
та „почивка”. Всъщност през 
зимния период имаме много 
по-малко работа от обикно
вено.

че заслужено минава в
бяха проявени редица организационно-технически

. Особено променлива беше физическа подготовка и
закалка на футболистите.

случваше футболистите да
излязат на терена без обстойни предварителни подготов
ки В такива мачове обикновено владееше недисципли- 

може твърде опасно да се отрази върху обра- 
хвърли петно върху спортменството

— Лятната ваканция ще 
прекарам в родното си град
че. Най-напред ще си отпо- 
чина, ще отивам на плаж и 
на танцови забави. След то
ва ще се готвя за есенната 
изпитна сесия-

сти 
волева

Освен това, неряЛко се

Илия Илиев е квалифици
ран работник. Осем години 
е в комунално - занаятчий
ското предприятие „Услуга“ 
в Босилеград. Тук го счщат 
за един от примерните рабо 
пгици. Неотдавна е приет в 
Съюза на комунистите.

— Почивката ще ползвам 
през август. Това време щс 
използвам за дограждане на 
къщата, която започнах да 
строя още преди няколко го 
дини. Дотогава и предприя
тието ме очаква „гореща’, 
работа, защото повечето ра
ботници са на почивка. Това 
е и наи-голямата ми грижа,

на, а това

на целшГотбор. А тъкмо в предишните години Димитров- 
градския футболен отбор бе ценен по спортменсттю.

Следователно, ако футболният отбор „А. Балкагп- 
следващото първенство да бъде достоен 

състезаващи се отбори, ще тря-
ски" иска през 
противник на повечето
бва да преустрои редовете си и значително 
отношението си към футбола.

Това от своя страна изисква и управата, и футбо
листите, навреме и щателно да се подготвят, така че ие- 

изненади още сега да бъдат предотвратени. 
От досегашния успех личи, че сили и таланти има.

Ст. Н.

да измени

приятните
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И

РАЗГОВОРИ

Те получиха партийни билети„Дойдохте « момент, кога- 
то се полагат огромни уси
лия за пълно провеждане на 
задачите от Писмото на др. 
Тито... Идейно-политически 
сме определени н готови да 
се борим за усъвършенству- 
ване на сам оуправ! ггелния 
социализъм и прилагане на 
марксизма в югославски ус
ловия“ — каза секретарят 
на Общинския комитет па 
СКС в Димитровград при тъ
ржественото предаване на 
партийните билети.

За единадесетте завърши
ли зрелостен изпит в димит
ровградската гимназия и 
Драголюб Белев, работник в 
„Тигър’’ този тържествен мо 
мент се случи в Общинския

Писмото нино комунистът, 
поставя нови задължшу^я и 
сега с време докрай да го 
прилагаме.

Павле Видаиович, абиту
риент: — С партийния билет 
се чувствувам някак си по- 
сериозен. Той ме задължава 
да се занимавам със сериоз
ни неща. Дължен съм голя
ма част от себе си да вгра
дя в общественото, за да бъ
да деен член на Съюза на ко 
мунистите.

Томислав Стоянов, бъдещ 
лекар: — В редовете на Съю 
за на комунистите постъпих 
в мо.мент, когато комунисти
те трябва да напрегнат вси
чки сили за пълна победа 
на правдата и затуй считам, 
че сега е правия мо.мент да 
влезна в тази борба.

Драголюб Белев, работник 
в „Тигър": — Аз съ.м вино
вен, че и досега не съм постъ 
пил в редовете на Съюза на 
комунистите, а роден 
през^ 1939 година. Отдавна 
ми бяха при сърце задачите 
на партията и трябваше да 
__ по-рано. Активно ра
ботя в обществено-политиче
ските организации и органи
те на самоуправлението.

Йордан Стоянов, абиту
риент: — Партийният билет, 
който днес получих е потвъ
рждение, че съм член на СК. 
Той ми отваря вратата да 
влезна в дейност, чрез кой
то се разрешават 
во обществено - 
кн проблеми.

поемем 
го поставя

трябва сериозно да 
задачите, които 
пред нас.

Лил»иа Соколова, аоиту- 
рионт: — Ще се боря живо
тът да бъде по-хубав и за ме 

и за другите. Тези идеа- 
ми са по-близки като на

пропуски в нашата органи
зация- И тъкмо поради 
па считам, че трябва нещо 
да се промени, искам кол ко
го се може по-активно ла сс 
включа в работата па Съюза 
па комунистите.

комитет в Деня на въста
нието.

Дума-две с тях, когато в 
ръцете си имат партийни би 
лети.

Гордаиа Величкова, бъдещ 
лекар:
партиец билет станах по-от- 
говорпа и по-сериозна. Кому 
■нистът влияе върху процеси 
те и сс бори срещу разни не 
правнлности, за братство и 
единство н независимост на 
страната.

Десапка Виденова, абиту
риент: — Забелязвам много

то-

неЩом получих ли

КОМЕНТАР

„Довиждане, в септември“
Неотдавна проведеното заседание на комунис- 

културата и просветата в Димитровград по- 
слабости на тази партийна орган нза-

тите в
каза всички
ция- На дневен ред беше само една точка — мо
рално-политическия образ на комуниста. Тема за 
теоретически разисквания-

Без оглед на целта на секретариата, направена 
е грешка, което беше изтъкнато и от повече участ
ници в дискусията, в самата дефиниция на дневния 
ред. Постъпвайки прекалено предпазливо те изоб
що не са конкретизирали нещата. Поради това, са
мото течение и края, оставиха впечатление, че то
ва заседание е провалено.

Изглеждаше, че заседанието ще получи опре
делен ход, когато след няколко „теоретически” ра- 
зиоквания и отправени критики до секретариата 
на организацията, от някои членове бе изтъкнато, 
че вече на няколко заседания е поставен въпроса 
за морално-политическия образ на Цветан Елен- 
ков, преподавател в основното училище. Те бяха 
на мнение, че секретариатът е трябвало, въз осно
ва на критиките отправени към Цветан Еленков, да 
заеме становище и да потвърди или отхвърли тех
ните изказвания. Взимайки участие в дискусията 
Цветан Еленков каза, че върху този въпрос трябва 
да се разисква, понеже той счита, че обвиненията 
за него не са верни.

След неговата и

съм

Секретарят на ОК на СКС — др. Райко Зарков връчва 
партиен билет на М. Гъргова

Славнца Джукич, наскоро 
студент по икономия: —
Правилна е борбата протиз 
социалните различия- Мар- 
кснчески образованият чо
век винаги се стреми към 
нещо възвишено и по-хуба-

Мнряна Гъргова, бъдещ 
фармацевт: — Влече ме об
щата работа и стре.межа да 
се постигне нещо повече от 
онова, което имаме... Пис
мото дойде в правия час и

влезна

член на Съюза на комунисти 
те и ще имам повече възмо
жности да ги осъществя • • •

Марика Симова, завърши
ла гимназия: — Като член 
на Съюза на комунистите за 
това съм личните си интере
си да подчиняваме на обще
ствените и да се борим за 
победата на комунизма.

Станнславка Тодорова, а- 
битуриент: — Всеки млад чо 
век трябва да се бори за де
лото на социализма, а особе

}■

во.
множест-

политичес-

М. Б.

Разговор с трима младежи на тема: летни грижипротивположните дискусии, 
мнението на членовете на организацията беше да 
се оформи работна група, която съвместно със сек
ретариата трябва да разгледа целия случай и с 
определени факти да излезе 
жение пред организацията.

От този момент заседанието
Задълженията по-важни от почивкатас конкретно предло-

__  . получи напълно не
сериозен характер. За провеждане на това заклю
чение тряоваха цели три часа. Всички предложе
ни, по една или друга причина, отбягваха да бъдат 
в работната група. Дори имаше и предложения чле 
«ове на групата да бъдат лица, които не присъству- 
■ваха на заседанието. Струва ни се, че думите У 
Миловамка Каменова, гимназиална учителка, бяха 

отражение за неотговорността иа кому
нистите от тази организация: „Аз бях избрана за
то засНеданиГелТаТа На °Рг“™ац„ята на първо то заседание след приемането ми в редовете на

таковГзадъТже®

Г Е~=-=да=г=й
съскаха и^^ЙГ"' че на заседанието при 
ети в редоветГЕТк А™° неоТА?°™ бяха при-
же как едн! партида беше Аа се пока-
работи, тогава младите Трябва Ааполза от това. членове безспорно ще имат

че ™СсеПж’ел^ “ намери Решение,•о^ее се желаеше заседанието 
Работната група бе оформша
през^ептемврш И преАложение

бре от^аНтова™асЧедТни1-ОРт» Най-А°'

=т^ сТк“^Н°Р=
=Ц -

• • ■

бъдат от второстепенно значаше™ задължен™ Ще

Времето на годишните по
чивки е в пълен разгар. По 
този повод говорихме с три
ма младежи. Интересуваше 
ни къде ще прекарат лято
то, какви задължения ги оча 
кват и колко са готови да 
изпълнят очакващите ги за
дължения. На въпроса ни от 
говориха един работник, сту
дент и земеделски произво
дител.

свободното си време 
лня
очакват.

II ИЗПЪ-
задълженията, които ме йе. Останал сирак, без май- 

ка, още от малък, той не е 
бил в
дори и основното си образо
вание. Отговорът на поставе 
ния му въпрос се различава- 

отговорите на Михай- 
лович и Найденов.

състояние да завърши
ГОШО НАЙДЕНОВ от Ди

митровград следва право на 
Нишкия Университет. Също 
е член на Съюза на комуни
стите, както и на Председа
телството на Общинската 
конференция на Съюза 
младежта. Той отговори:

желание

на
ше от

— Ние селяните изобщо 
нямаме възможност за почи
вка през лятото. Ежедневно 
ни очакват едни и същи за
дължения. От ранните утрин 
ни часове трябва да се гри
жим за добитъка, посевите 
и тщ. Аз например, заедно с 
оааца ми, имам двадесет ов
це и две крави. Всекиднев
но нося мляко в Погановска 
та млекарница. С получени
те пари за млякото плащаме 
данъка и покриваме други
те потребления- Освен 
за добитъка трябва 
така че сме засадили и фу
ражни треви, което също и- 
зисква труд. И нивите са ни 
засети с жито, царевица, ко
ето също трябва да се обра
боти. Ето, това

на
МОМЧИЛО МИХАЙЛО- 

ВИЧ баскетболистът - работ 
от конфекция „Свобода” 

е член на Съюза на комуни
стите. Съюза на младежта, 
работническия съвет и упра 
вителния отбор в предприя
тието. На въпроса, който му 
отправихме отговори след
ното:

— Поради

— Имах голямо 
— голина да отивам на по 

чивка. Но понеже нямам‘фи 
нансови средства моето же
лание тази година ще оста
не неосъществено. Освен то
ва задълженията, които

от голямо значе- 
ние за бъдещето ми. Поез 

МесеЦ излизам на три изпита, които са усло-

го^™-
значение. Най-Елшата"61™0 
ча е

тазиник

ме

участието ми 
на тазгодишната текстилиа- 
да не бях в състояние да хо
дя на почивка. Това I 
от причините. Оовен 
през месец септември 
желание да запиша ;; 
средно икономическо 
ще и свободните дни 
ползвам за подготовка 
пити. Считам, 
работа всичко

с което като 
само да приключи 

и същата трябва да 
пред организацията

това
храна,е една 

това 
имам 

задочно 
учили 
ще из- 
на из 

че с упорита
може да се важна за мен. 

постигне и ПО този начин на Последният от 
вакса загубеното време. На- събеседници беше РАДЕ™ 
дявам се, че така по най-под КО ТОНЧЕВ, деветнадесет) 
ходят начин ще използувам Фдишен младеж от село Бар-

зада-
тите- ОЙЩТ успеЕю

тознИ°™ НЗПИ™- и по 
та, която в

е моята лят
на почивка, моите летни гри 
леи и от времето и вложения 
труд зависи дали ще изпъл-

ще изпълня цел- 
момента е най-сеп-

ним задъллсенията, каза на
края Раденко Тончев.А. Д.

А. Д.
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